Oddiel Juda
T.J. Sokol Bratislava I Vinohrady,
Sokolská ul. č. 1, Bratislava 811 04
http: www.sokol-ba.sk, www.judo.sk

fb: Oddiel JUDO 柔道 T.J. SOKOL Bratislava I, Vinohrady

XIV. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SOKOLA
BRATISLAVA V JUDO
VETERÁNOV A VETERÁNIEK
2016
XIV. Ročník memoriálu Emila NOVOTNÉHO v judo veteránov a veterániek 2016
II. Ročník memoriálu Ladislava JANKOVICSA v judo družstiev veteránov 2016
Očakávaná účasť
Miesto konania :
Dátum turnaja :

Časový rozpis :
Počet tatami :
Prihlášky :
Štartovné :
Oprávnenie
na účasť :

AUT, CZE, HUN, SRB, CRO, SVK
Judo hala SOKOL, Sokolská ul. č. 1, Bratislava, Slovenská republika.
Sobota, 02. júla 2016
Otvorenie haly :
09:30
Váženie + prezentácia :
10:00 - 11:00
Vylosovanie :
11:00 - 12:00
Začiatok súťaže :
12:00
2 Tatami 7m x 7m s 3m bezpečnostnej plochy a 4m medzi žinenkami
do piatku, 01. júla 2016. Prihlásenie sa na ubytovanie na základe objednávky do 20. júna 2016!!!
15,- € za účastníka.
Zahraniční účastníci sú povinní predložiť cestovný pas pri vážení.
Za bojovú spôsobilosť ( zdravotný stav ) je zodpovedný oprávnený zástupca klubu.
Vekové kategórie

Vekové
Kategórie:
Hmotnostné
kategórie:
Dĺžka zápasu :

Poznámka:
Súťažné
systémy :
Pravidlá :
Ceny :

Ročníky

Hmotnostné kategórie

1986 – 1982
-52, -57, -63, -70, -78, +78
Veteránky
F1
1981 – 1977
-52, -57, -63, -70, -78, +78
Veteránky
F2
1976 – 1972
-52, -57, -63, -70, -78, +78
Veteránky
F3
1971 - 1967
-52, -57, -63, -70, -78, +78
Veteránky
F4
1966 a staršie
-52, -57, -63, -70, -78, +78
Veteránky
F5
1986 - 1982
-66, -73, -81, -90, -100, +100
Veteráni
M1
1981 - 1977
-66, -73, -81, -90, -100, +100
Veteráni
M2
1976 – 1972
-66, -73, -81, -90, -100, +100
Veteráni
M3
1971 - 1967
-66, -73, -81, -90, -100, +100
Veteráni
M4
1966 – 1962
-66, -73, -81, -90, -100, +100
Veteráni
M5
1961 a starší
-66, -73, -81, -90, -100, +100
Veteráni
M6
Povolená hmotnostná tolerancia o + 1 kg
2 účastníci:
pre 1. miesto musí účastník zvíťaziť 2 krát
3-5 účastníci:
každý s každým
od 6 účastníkov:
KO s rozšírenou repasážou
Súťaží sa podľa ustanovení pravidiel juda, súťažného poriadku SZJ a tohoto rozpisu,
IJF ( Medzinárodná Federácia Judo ) Zlaté skóre bez obmedzenia časového limitu
Diplomy a medaily pre 1. - 3. miesto

Čas zápasu
3,5 min
3,0 min
2,5 min
2,0 min
2,0 min
3,5 min
3,5 min
3,0 min
3,0 min
2,5 min
2,0 min

Suťaž družstiev mužov veteránov bez rozdielu veku
M1 – M6

Suťaž družstiev
bez rozdielu veku
M1 – M6
Hmotnostné
kategórie:
Dĺžka zápasu :

Vekové kategórie
M1 – M6

Ročníky
1986 – a starší

Hmotnostné kategórie
-66, -73, -81, -90, +90

Čas zápasu
3,0 min

Povolená hmotnostná tolerancia o + 1 kg

Poznámka:
Súťažné
systémy :
Pravidlá :
Ceny :
Časový rozpis :
Štartovné :

3-5 družstiev:
každý s každým
od 6 družtiev:
KO systém
Súťaží sa podľa ustanovení pravidiel juda, súťažného poriadku SZJ a tohoto rozpisu,
IJF ( Medzinárodná Federácia Judo ) Zlaté skóre bez obmedzenia časového limitu
Diplomy a medaily pre 1. - 3. miesto. Víťazné družstvo obdrží pohár.
Váženie + prezentácia :
10:00 - 11:00
Vylosovanie :
11:00 - 12:00
Začiatok súťaže :
14:00
15,-€ za družstvo.

Riaditeľ súťaže : Mgr. Jaroslav DUROŠKA, Žitavská ul. č. 22 Bratislava, 821 07, tel.:00421903476675, email: duroska.jaro@gmail.com
Inštruktor :
Rozhodcovia :
Úhrada
nákladov:
Lekár :
Bufet :

Ubytovanie :

Ing. Anton Pospíšek
Usporiadateľ poskytne delegovaným rozhodcom paušálnu náhradu podľa § 34 zákona 283/2002 Z.z.
v platnom znení. Kooptovaným rozhodcom sa náhrady neposkytujú.
Športovci štartujú na náklady vysielajúceho JUDO klubu.
Bude zabezpečený usporiadateľmi.
Občerstvenie ( jedlá aj nápoje ) za výhodné ceny si môžete zadovážiť aj v hale.
Po súťaži je zabezpečené pohostenie pre všetkých zúčastnených /Grilované špeciality, Guláš a pivo/.
Ubytovanie na základe záväznej objednávky zaslanej do 20. júna 2016 na adresu riaditeľa súťaže!!!
Je aj možnosť prenocovať ( za 3,-€ na osobu a noc ) na žinenkách v telocvični, do ktorej vstup bude
umožnený v piatok 1. júla po 16,30. hodine.

Bratislava

Okolie športovej haly
Wien-Praha-Brno

Praha - Brno

Centrum
Wien
Wien-Budapest
Wien-Budapest
Športová hala sa nachádza v centre.
Miesto je označené bodom na mape.

Prosíme nasledujte šípky.
Pri športovej hale je parkovisko pre osobné autá.
Parkovisko pre autobusy je v blízkosti haly.
Vlakové spojenie : Bratislava – hlavná stanica

T.J. Sokol Bratislava I Vinohrady sa teší na vašu účasť !!!
Nieje dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!!!

Kontakty:

Starosta T.J. Sokol: Ing. Pospíšek, mobil: 00421903241374,
email: pospisek@envirofond.sk
Riaditeľ súťaže: Mgr. Duroška, mobil: 00421903476675,
email: duroska.jaro@gmail.com
http: www.sokol-ba.sk, www.judo.sk

fb: Oddiel JUDO 柔道 T.J. SOKOL Bratislava I, Vinohrady
Podporujú a sponzorujú :

Ing. Anton Pospíšek
Starosta
T.J. Sokol Bratislava I, Vinohrady
Predseda oddielu JUDO

