
 

 

PODZIMNÍ  MALÁ  CENA  BOHUMÍNA  V JUDO 
 

ROZPIS 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel  : Oddíl JUDO Pionýr Bohumín 

Datum  : sobota  5. listopadu  2011 

Místo   : tělocvična ZŠ na Bezručově ulici v Bohumíně  

(naproti ŢDB) 

Ředitel soutěţe : Mgr. Antonie Walterová 

Hlavní rozhodčí :  František Walter 

Rozhodčí  : Jiří Walter, Filip Walter, další z řad přítomných trenérů  

    s kvalifikací rozhodčího 

Startovné  : 100,- Kč za kaţdého startujícího 

Úhrady  : soutěţící startují na vlastní náklady 

Informace  : Fr. Walter – 602 52 30 70, příp. FrantaWalter@seznam.cz 

Přihlášky  : do 2.11.2011 
 

Technická ustanovení 
 

Předpis  : soutěţ proběhne dle platných pravidel JUDO a SŘJ a  

    tohoto rozpisu 

Startují  : mláďata ročník nar. 2001 a 2002 – chlapci i dívky,  

    mini-mláďata ročník nar. 2003 a mladší – chlapci i dívky,  

    v hmotnostních kategoriích dle SŘ čl. 15.1 

Podmínka účasti : platný průkaz judo s vylepenou licenční známkou a  

potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců 

Systém  : určí hlavní rozhodčí dle počtu účastníků v hmotnost. kategorii 

Časový pořad : sobota  5.11.2011       8.00 –   9.00  váţení 

        9.00 – 10.00  losování 

        10.00  – zahájení soutěţe  

Ceny   : závodníci na 1. – 3. místě obdrţí diplom a medaili,  

    druţstva  na 1. – 3. místě tradiční sladkou odměnu. 

Námitky   :  lze podat podle SŘ – čl. 20 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu. 

 

                                         Za oddíl judo                       František   W a l t e r 
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PODZIMNÍ  MALÁ  CENA  BOHUMÍNA  V JUDO 
 

ROZPIS 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel  : Oddíl JUDO Pionýr Bohumín 

Datum  : sobota  5. listopadu  2011 

Místo   : tělocvična ZŠ na Bezručově ulici v Bohumíně  

(naproti ŢDB) 

Ředitel soutěţe : Mgr. Antonie Walterová 

Hlavní rozhodčí :  František Walter 

Rozhodčí  : Jiří Walter, Filip Walter, další z řad přítomných trenérů  

    s kvalifikací rozhodčího 

Startovné  : 500,- Kč za kaţdé druţstvo 

Úhrady  : soutěţící startují na vlastní náklady 

Informace  : Fr. Walter – 602 52 30 70, příp. FrantaWalter@seznam.cz 

Přihlášky  : do 2.11.2011 
 

Technická ustanovení 
 

Předpis  : soutěţ proběhne dle platných pravidel JUDO a SŘJ a  

    tohoto rozpisu 

Startují  : 6členné (minimálně 4 závodníci) smíšené druţstvo tvoří  

    mladší ţačky ve váze do 36, 40, 44, 48 kg, mladší ţák do 50  

    kg a starší ţák do 50 kg. 

    Závodníci nesmějí startovat v jiné kategorii, neţ ve které byli 

     odváţeni. 

Podmínka účasti : platný průkaz judo s vylepenou licenční známkou a  

potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců 

Systém  : určí hlavní rozhodčí dle počtu přihlášených druţstev 

Časový pořad : sobota  5.11.2011       8.00 –   9.00  váţení 

        9.00 – 10.00  losování 

        10.00  – zahájení soutěţe  

Ceny   : druţstva  na 1. – 3. místě obdrţí poháry věnované Mistrem 

     sportu p. Svatoslavem Galíkem z Velkých Karlovic. 

Námitky   :  lze podat podle SŘ – čl. 20 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu. 

 

                                         Za oddíl judo                       František   W a l t e r 

 

mailto:FrantaWalter@seznam.cz

