
  

 

 
          

Váţení příznivci juda, Judoclub Liberec pořádá 

2. ročník Velké ceny  žen, mužů, dorostenek 
Český pohár mužů a žen 

 15. ročník Velké ceny Liberce pro žákovské kategorie  
  

Srdečně Vás  zveme  na tento turnaj.  
Očekáváme účast klubů z Polska, Německa, Holandska a Slovenska 

 
Akce se koná za podpory  kulturního a sportovního fondu Statutárního města Liberec 

 
Věková kategorie ročník narození  hmotnostní kategorie 

 
Dorostenky   1994 - 1995  - 44,-48,- 52,-57,-63,-70, +70 kg 
Ţeny  1990 a starší - 48,- 52,-57,-63,-70, -78, +78 kg 
Muţi  1990 a starší - 60,-66,-73,-81,-90,100  a +100 kg 
V soutěži mužů a žen povolena tolerance 1 kg 
Mladší ţáci 1998 – 1999 - 27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 
Starší ţáci 1996 – 1997 - 38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 

Mladší ţákyně 1998 – 1999 - 28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg  
Starší ţákyně 1996 – 1997 - 36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel : JUDOCLUB Liberec 

2. Datum konání : 29.5.2010 – sobota (dorostenky, ženy, muži) 

      30.5. 2010 – neděle (žákovské kategorie) 

 

3. Místo konání : Sportovní hala Technické univerzity Liberec, areál kolejí Harcov 

4. Ředitel soutěţe : Jaromír Šťastný, Pšeničná 759, 460 14 Liberec 14 mobil:  +420731547922, 

     e-mail: mvc@judoclubliberec.cz 

5. Sportovní řed. :  Pro ČP deleguje STK ČSJu,  pro nedělní soutěţ Lubomír Novák 

6. Hlavní rozhodčí : Pro ČP deleguje  KR ČSJu,  pro nedělní soutěţ Robert Hoření 

7. Ostatní rozhodčí : Deleguje KR  ČSJu, pro nedělní soutěţ zajistí pořadatel 

8. Úhrada : Závodníci startují  na vlastní náklady, ostatní dle platných ekonom. směrnic 

9. Přihlášky : Nejpozději do 24.5.2010 na www.czechjudo.cz  (elektronické přihlašování) 

 

10. Startovné : 180 .-Kč pro soutěž ČP za závodníka/ci,  splatné při prezentaci  

     (nepřihlášení  závodníci 270,-Kč),  zahraniční kluby 6,- EUR za  

      závodníka 

      160,- Kč pro nedělní VC Liberce žákovské kategorie 

11. Ubytování : Závazná objednávka e-mailem u  ředitele soutěže nejpozději do    

     15.5.2010 

11.  Informace : www.judoclubliberec.cz   

 

 

 

 

 

         JUDOCLUB LIBEREC       
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Technická ustanovení: 

 

1. Předpis : Soutěží se dle platných pravidel juda, SŘJ a toho rozpisu 

 
2. Startují : Viz. nahoře 
 
3. Podmínky účasti : Doklady dle SŘJ (5. Kyu,  licence 2010,  platná lékařská prohlídka) 
 

4. Časový pořad : Sobota  29.5.2010 
   8,00 -  9,00 - vážení ženy, dorostenky, muži 
   9,00 - 10,00 - losování 
   10,00  - zahájení soutěže 
    
    Neděle  30.5.2010 
    8,00 -  9,00  - vážení žákyně a  žáci,  mladší a starší 
    9,00 - 10,00 - losování 
    10,00  - zahájení soutěže 
 
 
5. Ceny : Závodníci na prvních třech místech diplom a medaili  
    Pohár pro nejúspěšnější  klub v sobotní a nedělní soutěži. 
 

6. Poznámka : Sobotní soutěž proběhne na 3 tatami, nedělní na 4- 5 tatami, 

    Účast v soutěži je na vlastní zodpovědnost. Organizátoři  

    nezodpovídají za škodu  v jakékoli formě.  

    Občerstvení v místě. 

    Vstup do haly pouze po přezutí, nutná kázeň závodníků a  

    doprovodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schváleno STK ČSJu: 26.3.2010    JUDOCLUB Liberec  

                      za      organizační výbor Jaromír Šťastný 

 
 
  


