
 
 

Šampionát Moravy mláďat 
 
Všeobecná ustanovení:  

 
Pořadatel:  Judo Veselí nad Moravou, z.s. 
 
Termín konání: 10.12.2022 
 
Místo konání: Sportovní hala VESBYT 

Kollárova 1660, 689 01 Veselí nad Moravou 
GPS: 48.9465731N, 17.3884375E 

 

Ředitel soutěže:  Šimon Brákora, tel: 739 177 770, e-mail: S.Brakora@seznam.cz
  
Hlavní rozhodčí: Bronislava Bednářová 

 
Přihlášky:  Přes přiložený .xlsx formulář do 9.12.2022 do 20:00 hod 
   Nepřihlášení závodníci nemají možnost startu 

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování dalších závodníků při 
naplnění kapacity soutěže (rozhodující je čas přijetí soupisky) 
 

Informace:  U ředitele soutěže  
 
 
Technická ustanovení:  

 
Předpis:   Závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu.  
 
Startují:  Mláďata chlapci i dívky  U9   (2014-2015) 
       U11 (2012-2013) 
                
 
Program:   08:30 – 9:00  hod. možnost kontrolního vážení a prezentace  
                  9:00 hod. zahájení soutěže  
                   
Startovné:  200 Kč (vedoucí družstva je povinen uhradit před zahájením soutěže 

hromadně startovné za všechny přihlášené závodníky) 
   
Různé:   Soutěž proběhne na 4 tatami 

 
 
Závodníci a jejich doprovod budou vpuštěni do sportovní haly pouze s 
přezůvkami! 

 
 
 
 
 
 
Schváleno STK JMK 10.11.2022        Ve Veselí nad Moravou 9.11.2022 
 

https://6e0be57821.clvaw-cdnwnd.com/51f1292dfdd08991a3d1eb7a3ea425fe/200000341-e90a5e90a7/Soupiska%20Morava%20ml%C3%A1%C4%8Fat%202022.xlsx?ph=6e0be57821


Poznámka: Soutěž proběhne na 4 tatami (5x5m). Cizí státní příslušníci startují na platný 
pas/občanský průkaz. 

 
Vážení: Si zajišťují kluby samostatně dle následujících podmínek: 

- vážení proběhne v den před soutěží (tedy 9.12.2022) 

- zajistí vhodný prostor pro vážení a váhu s citlivostí minimálně 0,1 kg,   
nášlapná mechanická váha není přípustná 

- vlastní vážení provede oficiální rozhodčí s platnou licencí ČSJU 

- vedoucí družstva zajistí vyplnění formuláře „Soupiska Morava mláďat 
2022.xlsx“ (vyplňují se pouze šedě podbarvená pole) a tento v elektronické 
podobě (opět .xlsx) zašle na e-mail klimamir@gmail.com a v kopii na 
tomas.skalka@seznam.cz do 20:00 hod dne 9.12.2022 

- v případě chybných, či neúplných údajů může být soupiska odmítnuta, 
přijetí soupisky Vám bude obratem potvrzeno 

- pokud není klub schopen vážení dle výše uvedených podmínek zajistit, 
vyžádá si na výše uvedených e-mailech s dostatečných předstihem seznam 
vážních míst společně s plánovanými časy vážení 

 

Losování: Proběhne 9.12.2022 od 21:00 hod a tabulky budou zveřejněny na stránkách 
www.judo-jmk.cz 

 
 
 
 
 
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 
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