
Krajský přebor U18 

„otevřená soutěž“  
 

 

Všeobecná ustanovení 

 
Pořadatel:  JUDO HRANICE, z.s.  

Datum:  Sobota  30. 9. 2017 

Místo:   Sportovní centrum NAPARIA, Smetanovo nábřeží, Hranice 

Ředitel soutěže: Olga Chytrá, 724 241 705, olgachytra@seznam.cz 

 

Technické ustanovení 

 
Předpis:                    Závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto rozpisu  

 

Startují :                 Dorostenci (2000/2002 + starší žáci dle ustanovení SŘ čl. 14.2.3  a čl.  

14.2.11) 

      -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg  

   Dorostenky (2000/2002 + starší žákyně dle ustanovení SŘ čl. 14.2.3  a  

čl. 14.2.11) 

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

 

Startovné:  100,- Kč  

 

Časový pořad:  Vážení:  13.00 – 13.30 hodin  

   Zahájení:  14.00 hodin 

       

Ceny: diplomy 

 

Podmínka účasti: Platný doklad dle SŘ s uhrazeným licenčním poplatkem pro rok 2017. 

 

Poznámka:  Turnaj proběhne na 3 tatami  

 

 

Občerstvení zajištěno 

 

Přezůvky s sebou !!! 

 

 

 

 

 



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  

 

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.  

 

 

Schválil STK KSJu dne: 6. 9. 2017 

 

                                                                                                   

 
 


