
TSC Turnov 

Pořádá 1. kolo poháru o Samurajskou katanu  

POŘADATEL:   TSC TURNOV, oddíl judo 

DATUM:   11. – 12. 3. 2023 

MÍSTO KONÁNÍ:  Sportovní hala TSC Turnov, Alešova 1865, 511 01 Turnov 

SPORTOVNÍ ŘEDITEL: Jiří VELE, email: jiri.vele@seznam.cz   

HLAVNÍ ROZHODČÍ:  deleguje KSJU Libereckého kraje  

PŘIHLÁŠKY:   do 7. 3. 2023, na e-mail: jakub.mares1@gmail.com 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto rozpisu 

STARTUJÍ:  Starší přípravka U10 – 2014, 2015 

   hmotnostní kategorie dle rozvážení a sportovního řádu  

   Mladší žactvo U12 – 2012, 2013 

   U12 chlapci:  -29, -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 

   U12 dívky: -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, 57, +57 kg 

   Starší žactvo U14 – 2010, 2011 

   U12 chlapci: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 

   U12 dívky: -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

ČASOVÝ POŘAD: SOBOTA 11. 3. 2023 

   8:00 – 9:00 vážení U10  12:00 – 13:00 vážení U12 

   9:00 – 10:00 losování   začátek U12 po ukončení U10 

   10:00  zahájení soutěž U10 

   NEDĚLE 12. 3. 2023 

   8:00 – 9:00 vážení U14 

   9:00 – 10:00 losování 

   10:00  zahájení soutěže 

    

STARTOVNÉ:  400,- Kč  

CENY:   Závodníci na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom 

 

 

 



DODATEČNÉ INFORMACE: 

Soutěž proběhne na 3 tatami, občerstvení zajištěno 

Vyhlášení medailistů bude probíhat vždy po ukončení věkové kategorie. 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časy vážení a zahájení soutěže dle počtu přihlášených 

v jednotlivých kategorií. 

 

Bodování: 

 

 

 

 

 

 

Za každý vítězný zápas získá závodník 1,0bod. Závodník, který nezvítězí ani v jednom 

utkání, nezískává žádný bod. 

Družstva, která se po posledním kole umístí na 1.- 3. místě obdrží pohár za své umístění v tomto 

ročníku.  

Za celkové vítězství obdrží družstvo Putovní pohár. 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: 

Soutěž proběhne za zvýšených hygienických opatření, která budou korespondovat s aktuálním 

nařízením vlády ČR. 

 

DOPROVOD ZÁVODNÍKŮ: 

Prosíme oddíly o maximální omezení doprovodu závodníků (rodiče). 

1-5 závodníků – 2 trenéři (dospělí) 

6-10 závodníků – 3 trenéři (dospělí) 

11-20 závodníků – 4 trenéři (dospělí) 

 

DODATEČNÁ USTANOVENÍ: 

Všichni závodníci se musí prokázat platným dokladem dle SŘ. 

Závodník je povinen prokázat potvrzení v Evidenční kartě ČSJu, že je nositelem nejméně 6/5kyu. 

Přihlášením na tuto soutěž dávají její účastníci (závodníci, doprovod a další organizační pracovníci) 

souhlas se: 

1. Zpracováním a evidencí osobních údajů dle 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. 101/2000Sb., o ochraně 

1. místo 4,0 body 

2. místo 3,0 body 

3. místo 2,0 body 

4.místo 1,5 bodu 

5.místo 1,0 bod 



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 

2. Zpracování a publikace fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na 

soutěži v tisku nebo v elektronických mediích 

Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že: 

1. Se soutěže účastní na vlastní nebezpečí. 

2. 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 zavazují 

respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem 

pověřených k organizaci soutěže.  

3. 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. 

4. 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. 

 

 

Schváleno STK LBC Kraje      TSC Turnov  

       Radek LOUDA a Jakub MAREŠ  


