
 
Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-2-33355280 

 

Strana 1 (celkem stránek 3) 

 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Mgr. Daniel Navrátil 

E-mail: navratil@czechjudo.cz 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
DOROSTENCŮ A DOROSTENEK 

UZAVŘENÁ soutěž pro dorostence 

OTEVŘENÁ soutěž pro dorostenky 

Všeobecná ustanovení: 

• Pořadatel:   Judo SKKP Brno z. s. 

• Datum konání:  5.listopad 2022 – sobota 

• Místo konání:  Městská sportovní Vodova 108, Brno 

• Ředitel soutěže:  Mgr. Matěj Hoskovec, hoskovecm@seznam.cz, 604839324 

• Ubytování:  Hotel A-sport Brno – závazné objednávky posílejte na adresu    
svicko1@seznam.cz – kapacita 70 míst 

Vista Hotel Brno – závazné objednávky posílejte přímo na adresu 

hotelu (heslo pro lepší cenu Judo) Kontakt: hotel@vista-hotel.cz 

Závazné objednávky do 25.10.2022 - po tomto termínu negarantujeme 

zajištění ubytování. 

Platba na místě v hotelu, případnou Fa si prosím domluvit předem 

v místě ubytování. 

• Informace:  ředitel soutěže 

• Přihlášení:   Pro dorostenky je přihlášení je povinné od 31. 10. 2022 do 2. 11. 2022  

do 23:00 hod.  přes kalendář soutěží v Centrální evidenci ČSJu.  
Nepřihlášené  závodnice nemají možnost startu! 
 

Technická ustanovení 
• Časový pořad:  Pátek 4. 11. 2022 

19:00 – 20:00 prezentace a vážení rozcvičovna SKKP - kluci  
19:00 – 20:00 prezentace a vážení šatna č. 309 - dívky 
21:00              losování 

 
Sobota - 5. 11. 2022 
9:00 – 9:30 - prezentace a vážení (stejná místa) 
10:15 – zahajovací ceremoniál 
10:30 – zahájení soutěže  

      

• Hm. kategorie:  Dorostenci:  -46,-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg 
Dorostenky: -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  

• Startovné:   500,-Kč 

mailto:hoskovecm@seznam.cz
mailto:svicko1@seznam.cz


 
Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-2-33355280 

 

Strana 2 (celkem stránek 3) 

 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Mgr. Daniel Navrátil 

E-mail: navratil@czechjudo.cz 

 

• Startují:     
Dorostenci uvedení na startovní listině a finalisté z PČR starších žáků. 
Dorostenky ročník 2005 – 2007 a starší žákyně splňující start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ 
včetně lékařské prohlídky od sportovního lékaře. 
Startují pouze včas přihlášené závodnice v termínu viz výše. 

• Podmínky účasti: Platná evidenční karta ČSJu s uhrazeným licenčním poplatkem  300,- pro rok  
2022, min. 5 KYU, uhrazené startovné. 

 

• Úhrada startovného: 
Nejpozději do 2. 11. 2022 musí každý klub jednotně uhradit i startovné za své přihlášené 
závodníky převodem na bankovní účet:  508 099 8001/5500. Při platbě se musí vyplnit variabilní 
symbol:  21416. Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků. 
 

• Odhlášení závodníků:  
Bude-li přihlášený závodník e-mailem na adrese navratil@czechjudo.cz odhlášen nejpozději do 
čtvrtka 3.11.2022 do 12:00 hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později 
odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli. 

 

• Poznámka:  Soutěž proběhne na 4 tatami. 
Nasazení závodníků na základě RL a potřeb reprezentace ČR provádí 
trenér RD dorostu.  
 

Ostatní ustanovení 

KIMONA: 

• Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.     

• Druzí čtení závodníci musí nastoupit v modrém kimonu. 

• Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na 
backnumbers shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména shodná, bude 
závodník rozhodčím vyzván k výměně kimona. V případě, že tak neučiní ve stanoveném čase, bude 
diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v soutěži 
pokračovat. 
 

CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ 

Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích 

ČSJu. Více zde… 

 

 

 

 

http://www.czechjudo.org/lexikon-judo-zasady-pro-chovani-treneru
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

- povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předáním medailí a diplomů. 

- diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů. 

- na stupně vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek. 

- v případě, že ve váhové kategorii bojují tři závodníci, je oceněni závodníci na 1. a 2. místě. V případě, 

že jsou ve váhové kategorii dva závodníci, je vyhlašován pouze vítěz hmotnostní kategorie. 

 

 
Mgr. Daniel Navrátil 
sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Hranicích dne 20. 9. 2022 

 


