
Krajský přebor dorostenců, dorostenek, juniorů, juniorek, 

mužů a žen 2010 a družstev dorostenců a mužů 
 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: TJ Mittal Ostrava 

Datum konání: sobota 19. března 2011 

Místo konání: Ostrava, Sportovní areál Varenská 40 

Ředitel soutěže: Štefániková Klára, 732 520 524, cowinka@seznam.cz 

Informace: u ředitele soutěže, STK roman.chobot@seznam.cz 

Technická ustanovení 

Časový pořad: 9:00 – 10:00 prezentace a vážení - dorost 

 10:00 – 11:00 losování 

 11:00 zahájení soutěže – dorost 

 

 10:00 – 11:00 prezentace a vážení- junioři/muži, juniorky/ženy 

 11:00 – 12:00  losování 

   zahájení dle průběhu soutěže 

 dorost se může zvážit do vyšší věkové kategorie během vážení své 

 kategorie 

 

 12:00 – 13:00 prezentace a vážení družstev dorostenců a mužů 

   zahájení dle průběhu soutěže 

 

Hm. kategorie:  dorostenci:  -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg 

 dorostenky: -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg 

 junioři:  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg  

 juniorky:  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg  

 ženy:  -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg  

 muži:  -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg 

 

Hlavní rozhodčí: Huja František 

Ostatní rozhodčí:  Lazařová T., Pröll J. Mgr., Boháčová M., Janovský J., Martínek R., 

 Chobot R., Šimko B., Dudová L.,Třetina Z.  
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Startovné 100 Kč, opakovaný start 50 Kč, družstva 300 Kč 

 

Předpis: Soutěží se podle platných pravidel, soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 

 Závodníci se utkají systémem každý s každým do počtu 6 závodníků 

ve váze, půl systémem do počtu 10 závodníků ve váze, ko systémem 

s dvojitou repasáží při počtu nad 10 závodníků ve váze. 

Podmínky účasti: platný průkaz judo 

 licenční známka pro rok 2011 

 platná lékařská prohlídka 

 

Poznámka: Soutěž proběhne na 2 tatami. V případě malého počtu účastníků 

dojde ke spojení kategorií junioři a muži; juniorky a ženy. 

 Závodníci umístění na 1.-3.místě obdrží diplom. 

 

Družstva mužů se musí pořadateli přihlásit, termín do 15.3.2011! 

Soutěž je otevřená i pro závodníky z jiných krajů. 

 


