JIŽ 22. ROČNÍK SOUTĚŽE V DOBRÉ ATMOSFÉŘE.

1.Všeobecná ustanovení :

Datum konání: neděle 13. 3. 2022
Pořadatel: JUDO BESKYDY z.s.
Místo konání: Sportovní hala Raškovice. Okres Frýdek-Místek.
Souřadnice GPS: 49°37'6.3.7"N 18°28'27.7"E ( 49.6184037, 18.4743695 )

Vedoucí projektu: Luděk Kubíček, tel. 605513429,
Ředitel soutěže: Pavla Prőllová, tel. 605513443
Hlavní rozhodčí : Roman Chobot
Ostatní rozhodčí dle delegace.

Startovné: 300,- Kč.
12,- euro. 55,- pzl. za osobu.
Opakovaný start 150,-Kč. 6,- euro. 27,- plz . za osobu.
Ceny: Vítězové na prvních třech místech obdrží diplom a medaili.
Vítěz každé kategorie obdrží trofej.
Pět nejúspěšnějších klubů obdrží trofej Euroregionu Beskydy.

Uzávěrka přihlášek 10. 3. 2022. judoskpova@seznam.cz , tel. +420605513429
Nahlásit orientační počet účastníků ve věkové kategorii. NUTNÉ! (RÁDI KONČÍME VČAS.)
POČET STARTUJÍCÍCH JE OMEZEN NA 500.
Ubytování ve vlastním spacáku na ubytovně v místě. Pokoje po 12.osobách. 150,-Kč/os.
Zajištěno kompletní hygienické vybavení. Možno využít kuchyňku.
Luděk Kubíček tel: +420605513429, e-mail: judoskpova@seznam.cz

2.Technická ustanovení :
ZÁVODÍ SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL ČS. JUDA A TOHOTO ROZPISU.
Podmínky účasti: Platná evidenční karta. Start závodníků je přípustný nejdříve po jednom roku tréninkové přípravy.
Starší žák ročník 2005, startující v kategorii dorostu předloží potvrzení o zdravotní způsobilosti, nebo čestné
prohlášení, že takové potvrzení vlastní.
Startují: Benjamínci (roč. 2012-2013), kategorie mini 2014-2015 (chlapci i dívky dle rozvážení).
Ml. žáci (roč. 2010-2011), -30,34,38,42,46,50,55,60,66,+66, žákyně - 30,33,36,40,44,48,52,57,+57
St. žáci (roč. 2008-2009), -34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73, žákyně - 36,40,44,48,52,57,63,+63
Dorostenci (roč. 2007,2006,2005) -55,-66,-81,+81, dorostenky -57,-63,+63

Soutěž proběhne na 5 tatami.
Slavnostní zahájení soutěže proběhne v 10,00hod. Předpokládané ukončení v 16,00hod.

ČASOVÝ PROGRAM:

Vážení benjamínků a mini 8,00 - 9,00 hod.
Zahájení soutěže benjamínků 10,00 hod. (ukončení a vyhlášení 12,00)
Vážení žáků 9,30 – 10,00 hod.
Zahájení soutěže žáků 11,30 (ukončení a vyhlášení 14,30)
Zahájení soutěže dorostu 13,00hod. (ukončení a vyhlášení 16,00)
Žáci, žákyně, dorostenci a dorostenky, kteří budou přítomni od začátku
soutěže, budou mít možnost zvážení po ukončení vážení benjamínků.

DĚKUJEME SPONZORŮM KLUBU, KTEŘÍ PODPORUJÍ PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ.

ŠTĚPÁN VAŠINKA

OBEC RAŠKOVICE – DOBRÁ.
MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

3. Další ustanovení :
KIMONA

Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.
Závodníci na stupních vítězů nastupují v kimonu.
VEDOUCÍ DRUŢSTVA

V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V
případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, nebo řediteli soutěže.
PŘIHLÁŠENÍM DO TÉTO SOUTĚŽE DÁVAJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI (ZÁVODNÍCI, TRENÉŘI, DOPROVOD A DALŠÍ
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI) SOUHLAS SE:

- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a
ostatních účastníků při soutěži. Pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy
(zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro
který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
- zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na soutěži v tisku nebo
v elektronických médiích
ÚČASTNÍCI SOUTĚŢE SVÝM 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 to zejména
s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů
pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže.
-pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který
bude jednat v rozporu s výše uvedeným.
- veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži, jsou
jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou
odpovědnost

Opatření: Závodníci a doprovod v hledišti musejí respektovat aktuální epidemiologické opatření.
V případě nedodržení aktuálních epidemiologických opatření ze strany účastníků budou tito z haly a
turnaje vykázáni.
OBČERSTVENÍ:
Zelňačka jako řemen. Předsedovy klobásky. Masový párek v rohlíku a další dobroty.
NA STÁNKU: Kimona BAIL, mikiny, trička, chrániče, stahovačky, posilovací pomůcky, čepice, klíčenky a míče,
nabídka nášivek, potisků, výroby přepravních vozíků na tatami a závěsných hrazd.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

