
  
 

 
 

 Pohár Nadějí 2022 
 Otevřená soutěž 
  

 

Všeobecné ustanovení 

 

• Pořadatel:   Judo klub Olomouc 

• Datum konání:  22. – 23. 1. 2022 

• Místo konání:  Sportovní hala UP Olomouc 

   U Sportovní haly 2, Olomouc, 772 00 
 

• Ředitel soutěže:  Mgr. Jiří Štěpán 
Trnkova 5, Olomouc, 772 00 
Tel.: +420 731 129 844 
E-mail: jiri.stepan@upol.cz 
 

• Ubytování:   Závazné objednávky zašlete  přílohou do 13. 1. 2022 na e-mail  
jiri.stepan@upol.cz, primárně bude ubytování zabezpečeno pro účastníky kempu. 
V případě volné kapacity i pro účastníky turnaje. Předmět „pohár nadějí 2022“ 
.  

• Informace:   Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu 
 

• Přihlášení:   Probíhá prostřednictvím portálu na stránkách ČSju do 19.1.2022do 23:00. 
Muži a ženy, dorostenci a dorostenky U18 zde… 

Starší žáci a žákyně U15 zde… 

Přihlášení je možné pouze se zaplaceným členským příspěvkem pro r. 2022! 

• Ubytování:   NH hotel BB 2100 Kč pokoj/noc (max. obsazení 3 osoby), FB +300 Kč osoba 
Hotel  Gól, Best BB 600 Kč osoba/noc, FB 900 Kč osoba/noc 
Ubytovna Zora BB 400kč, FB 700 Kč osoba/noc 

• Pozn:   Losování pro všechny věkové kategorie proběhne vždy den předem, nebude již  
možná změna hmotnostní kategorie! Turnaje proběhne na 5 tatami. 

 
Úhrada startovného: současně s přihláškou je nutné nejpozději do 19. 1. 2021, aby každý klub jednotně uhradil i 
startovné za své přihlášené závodníky převodem na bankovní účet pořadatele 27-4183870217 / 0100 s 
variabilním symbolem 202201. Do zprávy pro příjemce se musí uvést také název klubu a počet závodníků.  
 
Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník u pořadatele odhlášen nejpozději do čtvrtku 20. 1. 2021 do 
20:00 hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá 
pořadateli. 
 

Hygienická  opatření:  Turnaj bude probíhat dle aktuálních hygienických opatření! 
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Technická ustanovení 

• Startují:   Sobota - 22.1.2022  Dorostenci a dorostenky U18 narození v r. 2005 – 2007.  
Muži a ženy dle pravidel 2006  a starší 

Neděle - 23.1.2022  Starší žáci a žákyně U15 narození v r. 2008 - 2009 
 

• Podmínka:   Platný doklad dle SŘJ s uhrazeným licenčním poplatkem pro rok 2022. Cizí státní  
příslušníci startují na základě předložení platného pasu / občanského průkazu 

• Hm. Kategorie:  MU18:  -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg  

WU18:  -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

Muži: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 

Ženy: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 

U15 M  -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73 kg 

U15 W  -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63 kg 

• Časový pořad:  Pátek 21.1.2022 
    15:00 – 19:00  akreditace hotel Gól pro všechny ubytované. 

18:00 – 19:00 Prezentace a vážení U18, muži a ženy SH univerzity Palackého. 
Místa vážení: Ostrava, Praha, Brno (místa budou upřesněna). 
20:00 – 21:00 Losování kategorie U18, muži a ženy. 

 

Sobota: 22.1.2022 

8:00 –  8:30  Vážení U18, muži a ženy (již není možná změna váhové kategorie). 

9:00 Slavnostní zahájení turnaje.  

9:15  Základní část - eliminace U18. 

Cca.  13:00 Finále kategorie U18. 

12:30 - 13:00 Vážení muži+ženy. 

14:00  Základní část - eliminace kat. muži a ženy. 

Cca.  16:30 Finále kategorie muži a ženy. 

17:00 – 18:00  Vážení U15. 

Místa vážení: Sportovní hala UP Olomouc, Ostrava, Praha, Brno. 

19:00 – 20:00 Losování kategorie U15. 
 

Neděle: 23.1.2022 

8:00 –  8:45  Vážení U15 (již není možná změna váhové kategorie). 

9:00 Slavnostní zahájení turnaje.  

9:15 Základní část - eliminace U15. 

 

• Startovné:  300,-Kč/15 euro 

• Ceny:   Medaile a diplom  

 Za STK ČSJU schválil:  
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Tréninkový sraz 

 

• Datum konání:     23. -25. 1. 2022 

       

• Místo konání:    Dojo Judo Klub Olomouc Tererovo náměstí 4., Olomouc 77900.  

 

• Cena kempu bez ubytování:  500 Kč 

 

• Časový pořad:     bude upřesněn na akreditaci. První trénink proběhne v neděli 

       ráno. 

 

 

 

 

 

 

 

               

    

 


