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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Mgr. Daniel Navrátil 

E-mail: navratil@czechjudo.cz 

PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽÁCTVA 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z. s.  

• Datum konání:  22. říjen 2022 – mladší žactvo 

23. říjen 2022 – starší žactvo 

• Místo konání: Městská sportovní hala, U Stadionu 1322, Mladá Boleslav II, 293 01 

• Ředitel soutěže: Miroslav Staněk, mob.: 604299722, e-mail: stanekmi@gmail.com 

• Startují:  Závodníci uvedení na startovní listině MU13, WU13 a MU15. 

Pro starší žákyně je přihlášení je povinné do 19.10.2022 do 23:00 hod.  přes 
kalendář soutěží v Centrální evidenci ČSJu. 
Nepřihlášené závodnice nemají možnost startu! 
 

• Ubytování:  telefonicky:  
Hotel OSVIT tel.: 326 211 510 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu 

• Startovné:   500,- Kč,  hradí se převodem na účet pořadatele 

• Úhrada startovného:  nejpozději do 19.10.2022 musí každý klub jednotně uhradit 

startovné za své přihlášené závodníky převodem na bankovní účet:  1336363002/5500       Při 

platbě se musí vyplnit variabilní symbol:  5. 

Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků.  

Požadujete-li daňový doklad za zaplacené startovné, zašlete vaše iniciály na e-mail: 
sekretariat@tjasmb.cz do předmětu zpráva dejte PČR2022 

 

• Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník e-mailem na adrese 
navratil@czechjudo.cz odhlášen nejpozději do čtvrtka 20. 10. 2022 do 12:00 hodin, bude 
startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá 
pořadateli. 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže 

• Poznámka:  soutěž proběhne na 5 tatami 

Závodníci startují ve váhové kategorii, ve které jsou zváženi před turnajem 

Startovní listina mladšího žactva a starších žáků bude zveřejněna na www.czechjudo.org. 

mailto:sekretariat@tjasmb.cz
www.czechjudo.org
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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Mgr. Daniel Navrátil 

E-mail: navratil@czechjudo.cz 

Přebor ČESKÉ REPUBLIKY 

MLADŠÍCH žáků a žákyň 

uzavřená soutěž pro mladší žáky a mladší žákyně 
 

• Časový pořad: 
 Pátek 21. 10. 2022 

19:00 – 20:00 - vážení U13 – Městská sportovní hala M. Boleslav (možná změna HK) 
20:00 – 21.00 – losování U13 
 

 Sobota 22. 10. 2022 
9:00 – 9:30 - vážení U13 – Městská sportovní hala Boleslav (již není možnost měnit HK) 
10:00 – zahajovací ceremoniál U13 
10:15 – zahájení soutěže U13 
 
18:00 – 19:00 – vážení U15 – Městská sportovní hala M. Boleslav (možná změna HK) 
19:00 – 20:00 – losování U15 
 

 Neděle 23. 10. 2022 
9:00 – 9:30 - vážení U15 – Městská sportovní hala Boleslav (již není možnost měnit HK) 
10:00 – zahajovací ceremoniál U15 
10:15 – zahájení soutěže U15 

 

• Hm. kategorie:  Žáci mladší: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
Žákyně mladší: -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 

 

• Startují:   Mladší žáci a žákyně uvedení na startovní listině, ročník 2010-2011. 
 

• Podmínky účasti:   Podmínkou startu je min. 5 KYU a uhrazený členský poplatek 300,-  
Kč za rok 2022. 
 

• Poznámka:  Nasazení závodníků se nebude provádět. 
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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Mgr. Daniel Navrátil 

E-mail: navratil@czechjudo.cz 

Přebor ČESKÉ REPUBLIKY 

STARŠÍCH žáků a žákyň 

uzavřená soutěž pro starší žáky 
 

• Časový pořad: 
 Sobota 22. 10. 2022 

18:00 – 19:00 – vážení U15 – Městská sportovní hala Ml. Boleslav (možná změna HK) 
19:00 – 20:00 – losování U15 
 

 Neděle 23. 10. 2022 
9:00 – 9:30 - vážení U15 – Městská sportovní hala Boleslav (již není možnost měnit HK) 
10:00 – zahajovací ceremoniál U15 
10:15 – zahájení soutěže U15 

     

• Hm. kategorie:  Žáci starší: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg 
Žákyně starší:  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  

• Startují:     
Starší žáci dle startovní listiny ročník 2008 – 2009. 
Starší žákyně ročník 2008 – 2009. 
Pro starší žákyně je přihlášení je povinné přes kalendář soutěží v Centrální evidenci ČSJu 
do 19.10.2022 do 23:00 hod.  
Nepřihlášené závodnice nemají možnost startu! 
 

• Podmínky účasti: Podmínkou startu je min. 5 KYU a uhrazený členský poplatek 300,- Kč za  
rok 2022. 
 

• Poznámka: Nasazení závodníků bude dle Redukovaného Ranking listu. 

 

  

 

 

 

Mgr. Daniel Navrátil                                                           V Hranicích dne 16. 9. 2022 

sportovní ředitel ČSJu                                                       
 


