
TJ  Kotouč  Štramberk,  oddíl   Judo 
Vás  zve  na 

10. Ročník TURNAJE BENJAMÍNKŮ (chlapců a děvčat) 
 

Datum sobota 20. 10. 2018 

 

Místo  sportovní hala TJ Kotouč, (od vlak. nádraží směrem do centra, asi 15 minut 

pěšky) 

 

Ředitel soutěže   Mgr. Stodola Ondřej, Zauličí 150, 742 66 Štramberk 

 

Hl. rozhodčí   Štábl Josef, Nádražní 1024, 742 66 Štramberk 

  

Ostat. rozhodčí   Huja František, Kotyk Tomáš, Najsrová Lenka, Walter František 

 

Přihlášky   do 18. října, formou SMS na číslo 608 639 855, popř. jostab@centrum.cz 

 

Ubytování  zajišťujeme pouze výjimečně 

 

Předpis   soutěž podléhá platným pravidlům ČSJu , SŘ a tomuto rozpisu 

 

Podmínky platná evidenční karta s licencí 2018 

 

Startují   chlapci a děvčata U9  (2010 – 2011) 

chlapci a děvčata U11 (2008 – 2009) 

   Ve vahách určených hl. rozhodčím po rozvážení. 

 

Čas. pořad   sobota 20. 10. 2018,  8.00  -  9.00 vážení 

       9.00  -  10.00 losování 

       10.00  zahájení 

 

Startovné   150,- Kč za jednoho závodníka, závodnici 

 

Systém   určí hlavní rozhodčí před soutěží 

 

Ceny   Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech, získávají medaili a diplom. 

 

Různé   - nutné přezůvky 

- občerstvení zajištěno 

- pořadatel zajistí minimálně dvě TATAMI 

- během soutěže budeme vyžadovat, aby vaší svěřenci nelezli po nářadí a 

neseděli na okraji TATAMI 

- v případě většího počtu závodníků bude vyhlášení probíhat průběžně, ve 

zvláštní místnosti 

- a možná přijde i kouzelník 

 

 

 

 

 

Schváleno STK:  za pořádající oddíl zve Josef  Štábl 



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 

 
 


