
Podještědské novoroční poprání – 7. ročník 

 
Pořadatel:   SK Judo Liberec 

Termín :  8.2.2020  sobota 

Místo konání :  Hala Technické univerzity Liberec – Harcov 

                                    Na Bohdalci 715/30,Liberec 15 

Ředitel soutěže :   Zdeněk Vojtěch tel.603146696 

   e-mail: zvojtech@seznam.cz 

Rozhodčí : hl. rozhodčí : Martin Chábera , tel.:777 566 673. 

 ost. rozhodčí : dle nominace KR Libereckého kraje a pořadatele 

Asistent SŘ      :         Kristýna Cháberová,  

Startovné :   splatné na turnaji, 200 Kč za závodníka, 300 za závodníka  

               nepřihlášeného oddílu 

Rozhodčí  a ostatní funkcionáři budou honorováni  dle směrnic ČSJu   

Technická ustanovení     

 Předpis: závodí se dle platných pravidel judo a SŘ.Chlapci a dívky ( koťata) startují společně 

Startují: a) Koťata – chlapci a dívky  U9  2012 – 2013 

  b) Mláďata – chlapci a dívky  U11 2010– 2011 

  c)  Mladší žáci / žákyně  U13  2008 – 2009 

                                               (Startují závodníci s max. 5. kyu.- nositelé    

     vyššího kyu nebudou na start připuštěni) 

 

Podmínky startu : u všech závodníků postačuje 6.-5. kyu s podmínkou minimálně jednoho 

roku  tréninku, dle zápisu v Evidenční kartě.   Dále platná evidenční karta na rok 2020. 

 

Váhy: Mladší žáci a žákyně  dle soutěžního řádu (  v případě počtu menšího než 3 u dívek 

budou přeřazeny do chlapecké soutěže o váhu níž).U koťat a mláďat rozpětí dle soutěž. řádu                   

10 %. 

 

Časový pořad : 8.00 – 9.00 registrace a vážení 

   9.00 – 10,00 losování 

   10,00  zahájení soutěže 

 

Systém: Mladší žáci a žákyně budou rozděleni do vah dle SŘJ. Koťata a mláďata budou 

rozřazeni s použití skupinového (POOL) systému., nebo systémem každý s každým. 

 

Ceny : Vítěz a závodníci, kteří se umístí na 2.a 3. místě obdrží medaili + diplom. 

Přihlášky : Zašlete e-mailem nejdéle do 5.února 2020 na adresu ředitele soutěže 

Poznámka: Soutěž proběhne na třech tatami.  

 

Poznámka 2 : Vedoucí družstev odpovídají za zdraví a kázeň závodníků, případně za jimi 

způsobené škody.Za případné ztráty vzniklé odcizením nenese zodpovědnost pořadatel 

soutěže. 
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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  
 
 
V Liberci : 5.1.2020                                    Martin Chábera 
                                                                        Předseda rady klubu SK Judo Liberec 
 

Schválil :     

6.1.2020 

Jiří Vydra 
SŘ Libereckého KS Judo        
 


