
           Pohár starosty obce Dobrá v Judu.           Pohár starosty obce Dobrá v Judu.
                                   Sportovní klub policie Ostrava oddíl JUDO – Dobrá, pod záštitou starosty Obce,

                 Vás zve na tradiční ukončení sezóny.

                                      Vyvrcholením akce - TURNAJ DRUŽSTEV.Vyvrcholením akce - TURNAJ DRUŽSTEV.

V SOBOTU 10. prosince 2016V SOBOTU 10. prosince 2016
 Místo konání:  Tělocvičny základní školy v Dobré. 

Ředitel soutěže: Luděk Kubíček. Hlavní rozhodčí: Roman Chobot, ostatní rozhodčí zajistí pořadatel.
ZÁVODÍ SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL JUDA A TOHOTO ROZPISU. Proběhnou dvě samostatné 
soutěže. Soutěž benjamínků a mini benjamínků. 

STARTUJÍ  :  Benjamínci roč. 2007-2006, kategorie mini 2009-2008 (chlapci i dívky dle rozvážení).
STARTOVNÉ  200,-Kč.

Soutěž benjamínků a mini benjamínků proběhne samostatně v tělocvičně A.

Pro mladší  a starší  žáky proběhne pouze samostatná soutěž družstev,  kde budou zápasit
chlapci i dívky společně.  Soutěž družstev žáků proběhne samostatně v tělocvičně B.
Startovné za 12 –ti členné družstvo 1200,- Kč 
Váhové kategorie v družstvu:  Ml. žáci (roč. 2005-2004), - 30,35,40,45,50,+50 kg. 
                                                    St. žáci (2003-2002) - 40,45,50,55,60,+60, kg. 

V kategorii družstev mohou startovat chlapci i dívky, mohou se posouvat do vyšší věkové kategorie.
Vítězné družstvo obdrží finanční odměnu  3000,-Kč. 3 první v pořadí obdrží poháry starosty obce. Členové
družstva medaile a diplom. Družstva mohou být složena z více klubů. Věříme, že tato nabídka je výzvou
pro všechny kluby. Kluby mohou postavit více družstev. Soutěž družstev dodá turnaji náboj emočních prožitků
a nebude předem jisté, že zvítězí početně nejsilnější domácí kolektiv. Těšíme se na prestižní utkání nejlepších
borců každého klubu. 

!!! Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH DRUŽSTEV, BUDOU VLOŽENY KATEGORIE 
JEDNOTLIVCŮ MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ  !!!

Prosíme o včasné, nahlášení orientačního počtu závodníků, především však, zda stavíte družstvo.

CENY v kategorii benjamínků: 
Na prvních třech místech obdrží medaili a diplom. Vítěz v každé váhové kategorii obdrží trofej. 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PROGRAM:    
Vážení  8,30 - 9,30 hod. 
Soutěž benjamínků a mini benjamínků  -  zahájení  10,15 hod.       ukončení 13,30hod.
Soutěž družstev žáků - zahájení  10,15 hod.       ukončení 13,30hod.                            
.                                           
Přihlášky:  e-mail: judoskpova@seznam.cz    tel: +420605513443, +420605513429

mailto:judoskpova@seznam.cz
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