
1. JUDO CLUB Baník Ostrava o.s. 
 

Vás srdečně zve na soutěž 

Velká cena Ostravy 
 

1. Všeobecná ustanovení 

Pořadatel :  1. JUDO CLUB Baník Ostrava o.s., J. Misky 71/11, 700 30 Ostrava - Dubina 

Datum konání : Sobota 5.6. 2010 mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně 

Neděle 6.6. 2010 dorostenci a dorostenky 
Místo konání :  hala SAREZA, Hrušovská 20, Ostrava Přívoz, zastávka MHD Sad B. Němcové a dále pak směr přes 

křiţovatku na Ostravu-Hrušov, z vlakového nádraţí Ostrava – Svinov  autobusem č.56, z vlakového 

nádraţí Ostrava – hlavní nádraţí kteroukoli tramvají, z autobusového nádraţí tramvají č. 2, 8, 12, 1. 

Ředitel soutěže : Jakub Švec, J. Maluchy 7/126 Ostrava – Dubina,  

mobil: 732599595, Jakubsvec2@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí:  nominuje KR MSKSJu 
Rozhodčí: nominuje KR MSKSJu 

Ubytování : Ţádosti o ubytování je třeba zaslat na adresu ředitele soutěţe nejpozději  do 31.5.2010 

Přihlášky : Do 31.5..2010 na adresu ředitele soutěţe. Pro české závodníky na 

http://www.evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx 

Informace :  u ředitele soutěţe  
 

2.        Hospodářské náležitosti 

a ) Delegovaní činovníci budou proplaceni dle hospodářských směrnic ČSJu. 

b ) Závodníci startují na náklady vysílajících klubů 

 

3. Technická ustanovení 

Předpis :  Soutěţ proběhne dle platných pravidel judo a SŘJ 

Startují :  mladší ţáci ročník 1998 a 1999  

v hmotnostních kategoriích -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 

mladší ţákyně ročník 1998 a 1999  

v hmotnostních kategoriích -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57,, +57 kg 

starší ţáci ročník 1996 a 1997  

v hmotnostních kategoriích -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 

starší ţákyně ročník 1996 a 1997  

v hmotnostních kategoriích -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

dorostenci ročník 1994 a 1995 (st. ţáci dle SŘ)  

v hmotnostních kategoriích -46, -50, -55, -60, -66, -73, , -81, -90 +90 kg 

dorostenky ročník 1994 a 1995 (st. ţákyně dle SŘ) 

v hmotnostních kategoriích -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Startovné : 150,- Kč za kaţdého startujícího 

Časový pořad : Sobota i neděle  9.00 –  10.00    váţení 

    10.00 -  11.00   losování 

11.00   zahájení soutěţe 

Ceny : Závodníci na 1. aţ 3.místě obdrţí medaili a diplom. 

Poznámka :  Turnaj proběhne na čtyřech tatami. 

 

Za 1. JUDO CLUB Baník Ostrava :      Schváleno STK ČSJu: Roman Kalous, 25.4.2010  

V Ostravě 1.3.2010 Jakub Švec 
 

   
 

     
 

    


