GRAND PRIX OSTRAVA 2016
Český pohár ČR - kvalifikační soutěž
Mladších a starších žáků a žákyň
dorostenců a dorostenek a juniorů a juniorek
Pořadatel: 1. JUDO CLUB Baník Ostrava o.s., J. Misky 71/11, 700 30 Ostrava - Dubina
Místo konání:

hala SAREZA, Hrušovská 15, Ostrava - Přívoz, GPS: 49°51'6.12" N, 18°16'58.4" E

Datum:

20.02.2016 - sobota:
21.02.2016 - neděle:

Ředitel soutěže:

kontakt:

mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně
dorostenci a dorostenky a junioři a juniorky

Leoš Macháček

+420732877202

E-mail:

leosmachacek@1jcbo.cz

www.1JCBO.cz

Deleguje KR ČSJu společně s ostatními rozhodčími.
Pro ubytování kontakt: Leoš Macháček tel. +420732877202, E-mail: leosmachacek@1jcbo.cz
Přihlášky:
14.02.2016
Z ČR : www.czechjudo.org
Startovné: 200,-Kč/10 Euro
pro všechny startující
Ubytování:
Ubytovna
dle aktuálního ceníku
Termín přihlášení
do 14.2.2016
Tatami
k ubytování
do 14.2.2016
Hl. rozhodčí:

Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a tohoto rozpisu na 5 Tatami.
Zavodníci soutěží na vlastní náklady.
Rozhodčí a činovníci budou odměněni dle ekonomických směrnic ČSJu
Závodníci na 1. až 3.místě obdrží medaili a diplom.
Ceny:
Mladší žáci
27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg
Nar. 2005 - 2004
Sobota Mladší žákyně
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
20.2.2016 Starší žáci
34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg
Nar. 2003 - 2002
Startují:
Starší žákyně
36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg
Dorostenci
46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg
Nar. 2001 - 1999
Neděle Dorostenky
44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg
21.2.2016 Junioři
55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg
Nar. 1998 - 1996
Juniorky
48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 kg
Mladší žáci, mladší žákyně:

Sobota

Časový
pořad:

20.2.2016

8:00 – 9:00 hod.
Vážení
Zahájení soutěže
10:00 hod.

Vážení

Dorostenci, dorostenky:

8:00 – 9:00 hod.
Vážení
Zahájení soutěže
10:00 hod.
Schváleno STK ČSJu: 17.9.2015
Ing. Martin Pavlica
Neděle

Vážení

Starší žáci, starší žákyně:

9:00 – 11:00 hod.
Junioři, juniorky:

9:00 – 11:00 hod.

21.2.2016

předseda klubu

Leoš Macháček
ředitel soutěže

Ostatní ustanovení
NASAZENÍ ZÁVODNÍKŮ:


Nasazení závodníků na základě RL a potřeb reprezentace ČR provádí trenéři RD.

KIMONA:

Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.

Na soutěži bude probíhat kontrola kimon (rozměry kimon dle stávajících pravidel juda)

Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na
backnumbers
s příjmením
nastoupivšího
závodníka.

Závodnícishodné
na stupních
vítězů nastupují
v bílém
kimonu V případě, že nejsou jména shodná, bude

VEDOUCÍ DRUŽSTVA
20 cm složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva.
10 cm Vedoucí družstva musí být starší 18- V této soutěži vysílající
ti- let.
V případě
potřeby
sdělí vedoucí
družstva
své jménoRMS
hlavnímu
rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo
Práva
a povinnosti
vedoucího
družstva
jsou stanoveny
čl. 1.13

DOPINGOVÁ KONTROLA
- Vybraní závodníci jsou povinni podrobit dopingové kontrole dle platných směrnic.

CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ
- Trenéři, kteří budou koučovat své závodníky musejí respektovat tato pravidla:

Zakázaná jednání:
- Koučování závodníka (mimo přerušení utkání).
- Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika
- Dožadování se opravy výroků rozhodčího
- Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku
- Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení
- Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu závodníkovi,
personálu,
obecenstvu, atd.
Pravidla oblékání:
Ve vyřazovacích kolech: týmová tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami sahajícími k obuvi.

Následující je nepřípustné vždy:
- kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, jakékoliv kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec, džíny, svetry nebo podobné
oblečení nevážící se ke sportu, sandály.

Postihy:

Každý trenér, jenž poruší tato pravidla bude vyloučen, nebude smět doprovázet své sportovce do zápasové
zóny a zasednout
na jsou
židli trenéra
do postihovat
konce celétrenéry:
soutěže.
Následující
činovníci
oprávněni
Sportovní ředitel soutěže a členové sportovně technické komise
Členové komise rozhodčích a instruktoři rozhodčích

Vyhlášení výsledků
povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů
diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů
na stupně vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek
v případě, že ve váhové kategorii bojují tři závodníci, je oceňován a vyhlášen vítěz na 1. a 2. Místě.
V případě, že jsou ve váhové kategorii dva závodníci, je vyhlašován pouze vítěz hmotnostní kategorie.

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační pracovníci) s
zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci
sportovců
a ostatních
účastníků
při soutěži.
ČSJu a pořadatel
údaji snakládat
v souladu
zpracováním
a publikací
fotografií
a videonahrávek,
kterése
je zavazuje
zachycujísvtěmito
souvislosti
účastí na
soutěži vs
tisku
nebo vsoutěže
elektronických
Účastníci
svým médiích
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
s tím,pořadatel
že účast soutěže
na soutěži
může
být fyzicky
Dále
se zavazuji
a uposlechnout
-to zejména
ČSJu nebo
není
povinen
hradit náročná.
újmu ať již
na zdraví
(úraz)respektovat
či majetku účastníka
akce
tréninku,aktivity
který bude
jednat
v rozporu
s výše
uvedeným
-neboveškeré
a jednání
v místě
konání
soutěže,
které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na
soutěži,
jsou jehoLÉKAŘSKÁ
soukromou záležitostí.
Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani
MIMOŘÁDNÁ
PROHLÍDKA
Závodník mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii, se musí prokázat v průběhu vážení
platným
dokladem
o zjištění
o svéprohlášení
zdravotní je
způsobilosti
ke startu předložit
ve vyšší do
věkové
kategorii nebo
-závodníků
V případě
použití
písemného
čestného
povinen sportovec
7 kalendářních
dnů
ke kontrole STK ČSJu platný doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší

ČASOVÝ POŘAD SOUTĚŽE
V průběhu soutěže může být dle požadavku médií vložen finálový blok vybraných váhových kategorií a
slavnostní ceremoniál.

Roman KALOUS
sportovní ředitel ČSJu
V Praze dne 28.9.2015

