
               Velikonoční turnaj   judo  
benjamínku 
                                         8.4.2017

1. Všeobecné ustanovení  

Pořadatel:                MSK judo Karviná ve spolupráci  
                                  s statutárním městem Karviná.
Datum konání:        8.4. 2017
Místo konání:          ZŠ Prameny, Karviná - Ráj
Ředitel turnaje:       Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj, 
                                 Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz  ,
                                  
Hlavní rozhodčí:      Rabas Petr
Ostatní rozhodčí:     dle delegace MSKJu a z řad trenéru
Informace :              u ředitele turnaje
Startovné:                 200,Kč. ( 10,euro)  
Přihlášky: nejpozději do 3.4. 2017 na adrese:
                                  Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj, 
                                  Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz
2. Hospodářské náležitosti   

                                Rozhodčí budou odměněni jednotnou částkou 400,- Kč 
                               závodníci startují na vlastní náklady

P O Z O R :      Pokud spěcháte nejezděte.

P O Z     O R:    
   Přihlášky jsou důležité.
Nutné přezůvky do tělocvičny !!!!!!!!!!               
3. Technická ustanovení

Benjamínci - Benjamínky:  ročník:  2011 – 2012,2009 – 2010,2007 - 2008 , 

                                                               

časový pořad:       vážení     8.00 – 9.00
                              losování  9.00-10.00
                              zahájení 10.00  předpokládaný konec soutěže 15,00 hod.
                                
                             závodníci na 1a 2 až 3 místě obdrží  diplom, a  medaili
                             a  drobnou cenu .                    
                                          
                                         
poznámka:           soutěž proběhne na 3 žíněnkách dle přihlášených závodníku.
                               občerstvení zajištěno.
                                                  

                                  Za MSK předseda: Rabas Petr
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Diplomy a medaile budou rozdány průběžně nebo na konci soutěže. 
Tak přejdeme zbytečné nervozitě.                                                                             



 Velikonoční turnaj judo Karviná
Mladší, starší žáci, žačky, dorostenky

                                                      8.4.2017     

                             
                                                                                                                                 
 1. Všeobecné ustanovení : 

Pořadatel:                 MSK judo Karviná ve spolupráci s Statutárním městem Karviná
Datum konání:         8.4.2017                                                                                                                               
Místo konání:           ZŠ Prameny, Karviná - Ráj
Ředitel turnaje:        Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj, 
                                 Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz  , 
                                  
Hlavní rozhodčí:       Rabas Petr
Ostatní rozhodčí:      dle delegace 
Informace   :               u ředitele turnaje
Startovné:                 200 Kč., 10 euro,  za každého závodníka
Přihlášky:                 nejpozději do 4.4.2017  na adrese:   Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj, 
                                  Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz
2.   Hospodářské náležitosti    : 
                                     Delegováni rozhodčí budou odměněni jednotnou částkou 400Kč
                                  závodníci startují na vlastní náklady, prosíme oddíly o vyslání rozhodčího
3.   Technická ustanovení:

Startují:   mladší žáci – ročník narození         2005- 2006
                            v hmotnostních kat.:                             -27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,+60
                 starší žáci – ročník narození          2003 - 2004
                             v hmotnostních kat.:                            -34 -38,-42,-46,-50,-55,, -60,-66,-73,+73
                 mladší žačky – ročník narození     2005 2006
                             v hmotnostních kat.:                            -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,+57+63
                 starší žačky – ročník narození       2003 - 2004
                             v hmotnostních kat.:                            -32, -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63
                 dorostenky - ročník narození        2000 - 2002
                             v hmotnostních kat.:                           -40,-44, 48,-52,-57,-63,70,+70,

Podmínka účasti : platnou licenční kartou – u zahraničních průkaz judo
                               za lékařskou prohlídku zodpovídá trenér –rodič.

Časový pořad:       vážení     8.00 – 9.00
                               losování  9.00-10.00
                               zahájení  10.00

                              závodníci na 1.-3. místě obdrží  diplom   medaili a drobnou cenu 

Poznámka:            soutěž proběhne na 4 tatami ve 2 tělocvičnách
                              občerstvení zajištěno
                             
                             přezůvky s sebou  jinak nebudou vpuštěni do tělocvičny              
                             P O Z O R:
                        Nutno přihlášky!!!!!!
                             předpokládány konec    16,00, hod kdo spěchá nejezděte děkuji.
                                                                                                                                              Rabas Petr
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Kategorie:  2017 soutěže MSK Judo Karviná
Benjamínci/
ky. 1    

MU-WU 2011-
2012

Váha: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, kg.

Benjamínci/
ky. 2

MU-WU 2009-
2010

Váha: -22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46
kg.

Benjamínci/
ky. 3

MU-WU 2007-
2008

Váha: -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50
kg.

Mladší žáci MU
2005-
2006

Váha: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, 
-65, +65 kg.

Mladší 
žákyně

WU
2005-
2006

Váha: -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, 
-63, +63 kg.

Starší žáci MU 2003-
2004

Váha: -34, -38, -42, -46, -50, -55,-60, -66, -73, 
+73 kg.

Starší 
žákyně

WU 2003-
2004

Váha: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
kg..

Dorostenci MU 2000-
2002

Váha: -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
kg.

Dorostenky WU 2000-
2002

Váha: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg.

U Benjamínků jsme na naších soutěži určili váhy z důvodu trenéru a rodičů, kteří 
kritizují losování a rozvážení  někdy i o třicet deka a ročníky by podle některých 
měly být rozlosovány podle měsíců proto toto opatření, tolerance 0,5 kg.  Klub – 
rodič Který  s tímto opatřením nesouhlasí prosím tyto ročníky na naše turnaje 
nevozte.
                                                                           Děkuji Petr Rabas


