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PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY  - STARŠÍ ŽÁKYNĚ DRUŽSTVA 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - ŽENY DRUŽSTVA 

__________________________________________________________________________________________ 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  Judo Železo Hranice 

• Datum konání: 11. říjen 2020 – neděle  

• Místo konání: Sportovní hala NAPARIA, Hranice 

• Ředitel soutěže: Adam Purgert, Email:adam.purgert@gmail.com, Mobil: 603271889 

• Přihlášení:  Přihlášení družstva 5.10.2020 do 20:00 hodin na email: kalous@czechjudo.cz  
Nepřihlášená družstva nemají možnost startu! 

• Ubytování:  Objednávky individuálně – Hotel Centrum, Hotel Cementář 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu 

• Hostování:  Musí být uvedeno na Evidenční kartě ČSJu  

Technická ustanovení 

• Časový pořad:    
Sobota 10. října 2020 

   16:00 – 16:30 - prezentace, vážení družstev žen a st. žákyň 
Poznámka: Závodnicím, zváženým na MČR žen se pro soutěž družstev započítává tato hmotnostní 
kategorie. Nemusejí se tedy zúčastnit vážení pro soutěž družstev. 

   16:30 - 17:00 – losování 
 

Neděle 11 října 2019 
9:00 – 9:30 - prezentace, vážení družstev žen a st. žákyň  

    10:00 - zahájení soutěže 
 

• Startovné:   Družstvo st. žákyň: 800,- Kč (hradí se v hotovosti na místě) 

Družstvo žen: 1.200,- Kč (hradí se v hotovosti na místě) 

Všechna přihlášená družstva musí uhradit startovné. V případě 
neúčasti se startovné nevrací. 

• Startují:    Starší žákyně narození v roce 2006 – 2007 

Ženy narozené v roce 2004 a starší (Start ve vyšší věkové 
kategorii viz. SŘJ čl. 14.2.) 

• Hm. Kategorie:   Starší žákyně: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

Ženy: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  
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Ostatní informace: 
Systém soutěže:  

• do 5 družstev – každý s každým 

• 6 – 7 družstev – skupinový systém (dvě 3.místa) 

• 8 a více družstev K.O. s jednoduchou repasáží (dvě 3.místa) 

• Soutěž proběhne na 3 tatami 

• Vedoucí družstva je povinen předložit vyplněnou elektronickou soupisku před vážením hlavnímu rozhodčímu turnaje.  

• V utkání se bude používat systém Golden Scóre (v kategorii starších žákyň v délce 3 min.) 

• U vážení starších žákyň platí váhová tolerance +0,1 kg 

 Ceny 
Vítězná družstva získávají diplom a medaile (základní soupiska + 5). 

KIMONA: 
- Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.  
- Druhé čtené družstvo může nastoupit v modrém kimonu za podmínky, že v modrém kimonu nastoupí všechny 

členky družstva. 
- Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na backnumbers shodné s 

příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména shodná, bude závodník rozhodčím vyzván k výměně 
kimona. V případě, že tak neučiní ve stanoveném čase, bude diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není 
vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat. 

- Závodníce na stupně vítězů nastupují v bílém kimonu 

VEDOUCÍ DRUŽSTVA 
- V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí 

vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí 

družstva soutěž opustit ustanoví nového vedoucího družstva. 

- Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13 

OPATŘENÍ:  
- Závodníci a doprovod v hledišti musejí respektovat aktuální epidemiologické opatření. 
- Všichni účastníci turnaje musejí používat zakrytí úst a dýchacích cest dle aktuálního opatření. V případě nedodržení 

budou z turnaje nebo haly vyloučeni. 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
- povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů 
- diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů 
- na stupně vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek 
- v případě, že v turnaji bojují tři družstva, je oceňován a vyhlášen vítěz na 1. a 2. Místě. V případě, že jsou v turnaji dvě družstva, je 

vyhlašován pouze vítěz. 

MIMOŘÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA 
- Závodnice mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii, se musí prokázat v průběhu vážení závodníků platným dokladem o zjištění 

o své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii od sportovního lékaře nebo písemným čestným prohlášením, že takový 
doklad vlastní.  

- V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů  ke kontrole STK ČSJu platný 
doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii. 

 
Roman KALOUS                                                            

sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Praze dne 1. října 2020 


