Kolegium DANů

ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION

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

ROZPIS
VII. MISTROVSTVÍ ČR V SOUTĚŽÍCH KATA
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
A/ Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel

: TJ Sokol Praha Vršovice - oddíl judo -

2. Datum konání

: NEDĚLE 16. listopadu 2014

3. Místo konání

: Sportovní 1, Praha 10 (nad fotbalovým stadionem
Bohemians 1905)

4. Ředitel soutěže : ing. Jaroslav Banszel
5. Hlavní rozhodčí : delegace provede ČSJu, kolegium danů

6. Informace

: u ředitele soutěže

nebo předsedy KD

7. Ubytování

Jaroslava Banszela
tel: 603 181 081,
e-mail:banszelj@seznam.cz
Jiřího Vele
tel: 731 412 097
e-mail: jiri.vele@seznam.cz

: zajistí na základě objednávky (spolu s přihláškou)
pořadatel (ředitel soutěže)

B/ Technická ustanovení :
Soutěží se dle pravidel vydaných pro soutěže Kata, které je možno
stáhnout z webových stránek a tohoto rozpisu.

a.) Výběr Kat
o Nageno kata
o Katameno kata
o Kimeno kata
o Goshjin jitsu
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b.) Uzávěrka: přihlášky zaslat do 31. 10. na adresu pořadatele. Za každý start (ať již
jako Tori nebo Uke) zaplatí každý 200,- Kč. (zahraniční závodnici 20 €).
c.) Startují: Na MČR mohou startovat závodníci buď v kategorii A a nebo B
a) kategorie A. Závodníci, kteří jsou nositeli nejméně 1.kyu a dosáhli
věku 18 let.
b) kategorie B. Zde mohou startovat závodníci od kategorie
starších žáků do dorostu (včetně), kteří dosáhli minimálně 3.kyu. Zde
se soutěží pouze v Nageno kata s omezením na první tři skupiny.
Tedy:
te waza,
goši waza
aši waza
d.) Počet startů: v každé katě je možno nastoupit jen jednou jako Tori a
jednou jako Uke. Není však možné, aby se dvojice při stejné kata
vystřídala v pozici Uke, Tori..
e.) Rozhodčí. Každou Kata rozhodují tři rozhodčí
f.) Ceny: Dvojice na 1. až 3. místě
v kategorii A získají (titul Mistr ČR, respektive diplom a medaili za umístění
na MČR Kata)
Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech
v kategorii B získají titul Přeborník ČR respektive diplom a medaili za
umístění
g.) Upozornění:
Pozor v soutěži je pouze jedno třetí místo.
h.) Časový pořad:

08,00 hod. - 09,00 hod.
09,00 hod. - 10,00 hod.
10,00 hod.

prezentace a kontrola
dokladů.
losování
zahájení soutěže.

ch.) Soutěž proběhne na dvou t a t a m i.
Tento rozpis byl schválen na jednání KD ČSJu
Za Kolegium danů, ČSJu:

Jiří Vele, předseda
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