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ROZPIS 

 

Všeobecná ustanovení: 
Pořadatel:   JUDO SK Královo Pole Brno 

Datum:    Sobota 12. září – dorost a senioři 

Neděle 13. září 2020 – starší žactvo (pouze z ČR) 

Místo:    Městská sportovní hala Brno, Vodova 108 

Ředitel soutěže:   RNDr. Jiří Pálka, Mobil: +420 602 541 557, e-mail: palka@icp-brno.cz 

Hlavní rozhodčí:  Dle delegace KR ČSju  

Ostatní rozhodčí:  Dle delegace 

Startovné, přihlášky:  Startovné je pro všechny kategorie 300,- Kč (cizinci 12 €). 

Čeští závodníci se přihlásí elektronicky do 9.9.2020 do 23:00 hodin zde…  

Závodníci, kteří nebudou přihlášeni a/nebo nemají uhrazené startovné nemohou startovat! 

 

Úhrada startovného:  Současně s přihláškou musí nejpozději do 9.9.2020 každý klub jednotně uhradit i startovné za  

své přihlášené závodníky, převodem na bankovní účet pořadatele:   43-704550297/0100  

o Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol:  202009. 

o Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků.  

 

Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník u pořadatele odhlášen nejpozději do čtvrtka 10.9.2020 do 12:00  

hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací 

a propadá pořadateli. 

Závodníci z ciziny:  Závodníci z ciziny se přihlašují pořadateli na základě přihlášek do 9.9.2020 do 23:00 hodin. 

V kategorii U15 nesmějí cizinci startovat, V kategorii U18 a seniorů může startovat max. 50 

závodníků z POL a SVK. Závodníci, kteří nebudou přihlášeni nemohou startovat!  

Náklady:   závodníci startují na náklady svých oddílů, delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle HS 

Informace:   ředitel soutěže 

Technická ustanovení: 
Startují:   Starší žáci a žákyně U15 ročník narození 2006 - 2007 

Dorostenci a dorostenky U18 ročník narození 2003 – 2005 

   Senioři a seniorky ročník 1999 a starší 

Podmínky účasti:  zaplacený členský poplatek ČSJu za rok 2020 

Časový pořad:   Pátek 18:00 – 19:00 hod. - vážení U18, seniorů a seniorek  

20:00 – 21:00 hod.  - nasazování a losování U18, seniorů a seniorek 

    Místo vážení:  Městská sportovní hala Brno, Na Folimance Praha, Hala Sareza Ostrava 

Sobota 8.00 – 8.30 hod.  – vážení U18 a seniorů – již není možný posun do jiné HK 

    9:00 – 14:00  - turnaj kategorie U18 

12.00 – 13.00 hod.  – vážení seniorů – již není možný posun do jiné HK 

    14:00  - turnaj seniorů 

17.00 – 18.00 hod.  – vážení U15 

    Místo vážení:  Městská sportovní hala Brno, Na Folimance Praha, Hala Sareza Ostrava 

19:00 – 20:00 hod. – nasazování a losování U15 

Neděle 8.00 – 8.30 hod.  – vážení U15 – již není možný posun do jiné HK 

9.00 hod. - zahájení soutěže U15 

https://evidence.czechjudo.org/LoginEvent.aspx?event=452
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Důležitá upozornění:  

Vážení: 

• Závodníci zvážení v den před soutěží budou zařazeni do hmotnostní kategorie (dále HK), která odpovídá jejich HK při 

vážení.  

• Závodníci zvážení v den soutěže musejí splnit tu HK, do které se přihlásili. V případě, že se jejich HK liší od té, do 

které se přihlásili, nebudou startovat. Startovné se v tomto případě nevrací. 

 

Doprovod: 

• S ohledem na epidemiologickou situaci je omezen počet doprovodu závodníků takto: každý klub má právo na 1 člena 

doprovodu na 5 závodníků. Do sportovní haly bude mít přístup pouze osoba s platnou ID kartou, kterou obdrží 

závodníci a doprovod od pořadatele. Tato ID karta je nepřenosná. 

Časový pořad: 

• Časový harmonogram bude upraven tak, aby počet účastníků v jednom čase nepřesáhnul maximální počet 100 osob.   

• Bude stanoven na základě počtu přihlášených účastníků. Turnaj bude rozdělen do bloků dle jednotlivých hmotnostních 

kategorií. 

• Časový harmonogram bude zveřejněn den před soutěží na svazových stránkách www.czechjudo.org. 

• Závodníci, jejichž hmotnostní kategorie neprobíhá, nebudou do haly vpuštěni.  

Opatření: 

• Závodníci a doprovod v hledišti musejí respektovat aktuální epidemiologické opatření. 

• Všichni účastníci turnaje musejí používat zakrytí úst a dýchacích cest dle aktuálního opatření. V případě nedodržení 

budou z turnaje nebo haly vyloučeni. 

 

Počet tatami: 4 

Zdravotní dozor:  zajistí pořadatel 

Námitky:   na místě u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč 

Poznámka:  Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje 

právo změny časového pořadu. 

JUDO Kemp (U15,U18):   Pozor: Kapacita kempu je omezená! 
 

Předpokládané tréninky – pořadatel si vyhrazuje právo upravit časy treninků dle potřeby 

 

Kontakt:       Pondělí: 14.9.2020 

         9:00    - 10:45  hod   do 50kg 

Zdeněk Trávníček      11:00  - 12:45  hod  nad 50 kg  

Mob.: +420 608 241 224       15:00  - 16:45  hod do 50 kg 

E-mail: 1trawex@seznam.cz     17:00  - 18:45  hod nad 50 kg 

Mgr.Jaroslav Švec   

Mob.: +420 608 833 350    Úterý:  15.9.2020 

E-mail: svicko1@seznam.cz     9:00    - 11:00  hod  všechny kategorie 

 

Cena za ubytování (a stravování) na treninkovém kempu 

Hotel:    Ubytování HOTEL 13/14.09.2020 a 14/15.09.2020 

Cena 1700 Kč / 70 Euro  Stravavání 13.9.2020  (večeře v restauraci) 

Přihlášky do 13.8.2020  Stravavání 14.9.2020  (snídaně, oběd a večeře v restauraci) 

    Stravavání 15.9.2020  (snídaně a oběd.balíček) 

 

Cena tréninkového kempu: 300 Kč / 15 Euro. Zdarma pro ubytované účastníky kempu. 

 

Za ČSJu 15.8.2020 schválil:        Za SKKP Brno 

http://www.czechjudo.org/
mailto:1trawex@seznam.cz
mailto:svicko1@seznam.cz
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Roman Kalous         RNDr. Jiří Pálka 
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