
 

 

 

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2023 – JUDO 

Pořádá DDM Děčín – oddíl judo 
1. Datum konání:  Sobota 22. 4. 2023 
2. Místo konání: Víceúčelová sport hala Děčín, ulice Práce 1966/17 

Kde nás najdete: http://www.sporthaladecin.cz/kde-nas-najdete  
3. Parkování: V areálu, přilehlé parkoviště u nádraží, velké parkoviště na nábřeží, Lidl. 

 Odkaz na mapu: https://goo.gl/Z2qFRa 
4. Ředitel soutěže: Černohorský Otto (Děčín, Bechlejovice 70) tel. 731 443 943 
5. Hlavní rozhodčí: Deleguje KR ÚK 
6. Ostatní rozhodčí: Deleguje KR ÚK  
7. Přihlášky: do 2O. 4. 2023.  

a. Elektronicky pouze na adrese http://registrace.judodecin.cz 
b. Formulář odešle zpět potvrzení o účasti na závodech 
c. Na této soutěži je omezení 200 závodníků. 
d. Přihlášený klub, který se nebude účastnit, je povinen se písemně 

odhlásit na judodecin@gmail.com 

e. Stravování přímo v místě: https://goo.gl/Z2qFRa 

i. http://www.sporthaladecin.cz/ubytovani 
8. Startovné: přihlášení závodníci 350,- Kč, nepřihlášení závodníci 450,-Kč 
9. Náklady: Závodníci startují na náklady vysílající organizace. 
10. Námitky: U hlavního rozhodčího se vkladem 500,- Kč. 
11. Předpis: Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených výjimek 

  dodatků SŘ a tohoto rozpisu. 
12. Startují: Starší přípravka U10 ročník 2014-2015 

 Mladší žáci, žačky MU12, WU12 ročník 2012-2013 
 Dorostenci, dorostenky MU18,WU18 ročník 2006-2007 

13. Hmotnostní kategorie: Dle soutěžního řádu. Mláďata určí hlavní rozhodčí. 
14. Systém soutěže: Určí hlavní rozhodčí. 
15. Časový pořad: 08.30 – 10.00 hod. Vážení U10, MU12, WU12 

 12.00 – 12.30 hod. Vážení kategorií U18, WU18 (již není možná 
změna váhové kategorie) 

 10.00 – 11.00 hod. Losování 
 11.00 hod. Zahájení soutěže   
  Po ukončení kategorie U10 proběhne vyhlášení vítězů.  
 Soutěž během vyhlášení nebude přerušena. 
16. Ceny: 1. – 3. místo pohár a diplom. 
17. Poznámka: Soutěž proběhne na 3 zápasištích. 

a. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu.  
18. Informace: Podává Hlavní rozhodčí. 
19. Ostatní ustanovení:  

a. V soutěži U10, MU12, WU12 bude kontrolována minimální roční příprava (Dokládá datum 
registrace na Evidenční kartě a minimálně 6/5 kyu) 

b. Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další 
organizační pracovníci) souhlas se: 
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i. Zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/200Sb., 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 (zákon č. 
101/200Sb., o ochraně osobních údajů) a používat 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. 

ii. Zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti 
s účastí na soutěži v tisku nebo elektronických médiích. 

c. Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí, že: 
i. se soutěže účastní na vlastní nebezpečí. 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. 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. musí dbát na čistotu a pořádek. 
vi. ČSJu nebo pořadatel soutěže neručí za odložené osobní věci účastníků. 

vii. nesmí znečistit nebo zničit zařízení sportoviště, zejména povrch v hale např. jídlem, 
pitím, nevhodnou obuví atd. 

d. Účastníci soutěže svým přihlášením souhlasí s tím, že se budou řídit aktuální 
epidemiologickou situací a nařízením vlády ČR. 

 
20. Obrázkové přílohy: 

GPS souřadnice sportoviště  přihláška na soutěž    odkaz na výsledky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GPS 50.773893, 14.20246 http://registrace.judodecin.cz http://www.judodecin.cz/vysledky
  

21. Za oddíl JUDO DDM Děčín: Ing. Martin Tutko, Ph.D., předseda oddílu v.r., v Děčíně dne 28.12.2022. 

22. Schválil:          KSJu STK dne  10.01.2023  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vKYvbEut8wo9--bbtyetMMoK2s6HLgt3&ll=50.773908299999995%2C14.202430899999968&z=18
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JUDO Kemp (U18), cena 350Kč / 15EUR. Pozor: Kapacita kempu je 
omezená! 
 

Místo: Sportovní hala/Dojo DDM Judo Děčín, Oldřichovská 15/7 Děčín 
Termín: Po turnaji sobota večer 22. a neděle ráno 23.4.2023.  
 

Kontakt: Tomáš Mašek, tel. 725 503 101  
Přihlášky:  pouze elektronicky na adrese: http://registrace.judodecin.cz 
 

Program:  
 
Tréninky:  

- Sobota 22.4., cca 16.30-18.00 (začátek tréninku po skončení turnaje v hale). 
- Neděle 23.4., 9.30–11.30 (po snídani v dojo) 

 
Ubytování so/ne:  

- V dojo na tatami (v ceně kempu) ve vlastních spacácích.  
- Vzdělávací středisko ČVUT zámecká Sýpka, Nároží 6, 405 01 Děčín I, Rezervace na tel. 412 513 481, 

sypka@cvut.cz (cena 490,-Kč/os.) 
 

Stravování:  
- Večeře sobota: Po sobotním tréninku a přejezdu z haly do dojo formou rautu, pitný program zajištěn, 

příspěvek dobrovolný 
- Snídaně neděle: 8.00 v dojo v ceně kempu 

 
Tréninky povedou trenéři s dlouholetou zkušeností. Na tatami se obohatíme znalostmi, zkušenostmi, 
navážeme nové a utužíme již existující kontakty.  
 
Ubytovaní v dojo na tatami nemusí přejíždět!  
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