
    

  VELKÁ CENA POLNÉ        
  O POHÁR STAROSTY MĚSTA                                                              

   
 

SLAVOJ JUDO POLNÁ, Zahradní 342, Polná - 588 13,  Česko 
 

 
Pořadatel:  SLAVOJ JUDO POLNÁ  
Datum:  sobota 6. října 2018  
Místo:  Zámek – společenský sál, Polná  GPS 49°29'13.192"N, 15°42'52.640"E    

Ředitel soutěže: Jan Drápela   602 702 271    drapelovi@polna.cz 

Hlavní rozhodčí:  Dr. Karel Toufar  774 838 659     karel.toufar@centrum.cz 
Rozhodčí:  Zajistí pořadatel po dohodě s KR KSJu Vysočiny.   
Techn. ustanovení: Soutěž proběhne dle platných pravidel judo, SŘ včetně dodatků 

a tohoto rozpisu na 3 tatami. 
 

Startují:   Judisté jednotlivci    
mláďata chlapci*  2008–2011   hmotnostní kat. dle rozvážení, 2008+9/2010+11 

mláďata dívky*   2008–2011   hmotnostní kat. dle rozvážení, 2008+9/2010+11 

mladší žáci           2006–2007    27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 
mladší žákyně       2006–2007    28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52 

 

Vážení:   9.00 až 10.00 hod. 
Zahájení:  11.00 hod. 
Startovné:               přihlášení do 4. 10. 2018: 150 Kč na místě: 200 Kč 
 

Ceny pro jednotlivce: 1. až 3. místo medaile a diplom, závodníci na 1. místě obdrží navíc pohár 
 

Pohár družstev:       Poháry věnované starostou města Polná pro 3 nejúspěšnější 
družstva. (Pětičlenné družstvo – nominuje trenér oddílu nejpozději 
do zahájení soutěže odevzdáním soupisky u hlavního rozhodčího. 
Družstvo je možné na místě složit i z členů z více oddílů.) 

 

Občerstvení:  Skvěle vybavený bufet k dispozici. 
 

Poznámka:          * soutěž dívek bude řešena dle počtu závodnic v dané hm. kategorii (min. 3 závodnice) 
* soutěž mláďat bude dělená na starší a mladší 
 

 
Soutěž je pořádaná pod záštitou Rady města Polná. 

 

Přihlášky se jmény a ročníky zasílejte nejpozději do 4. 10. 2018  
na e-mailovou adresu ředitele soutěže. 

                                     
 

V Polné: 22. 08. 2018 

 
                                                                           
          
              
     
                                      

                    
                           Jan Drápela 

mailto:drapelovi@polna.cz
mailto:karel.toufar@centrum.cz


    

  VELKÁ CENA POLNÉ        
  O POHÁR STAROSTY MĚSTA                                                              

   
 

SLAVOJ JUDO POLNÁ, Zahradní 342, Polná - 588 13,  Česko 
 

 
          
     

    Příloha rozpisu Velké ceny Polné konané  6. 10. 2018 : 
 

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační 
pracovníci) souhlas se: 
- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci 
sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu 
s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu 
nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv 
újmě osoby, které se údaje týkají 
- zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na soutěži 
v tisku nebo v elektronických médiích 
 

Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že: 
- se soutěže účastní na vlastní nebezpečí 
- je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, 
a to zejména s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazuji respektovat 
a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci 
soutěže 
- ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce 
nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným 
- veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na 
soutěži, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani 
pořadatel žádnou odpovědnost 
 

Děkujeme sponzorům, kteří nám pomáhají při zajištění turnaje! 
 

                   
 

                   
 

             
 

Hlavní partner akce 
 

        město POLNÁ 
 

 
  

      
 
 
 

 


