I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel :

Klub juda Hranice z.s. za podpory města Hranice

Datum konání:

27. května 2017 (sobota)

Místo konání:

Sportovní centrum Naparia, Smetanovo nábřeží, 753 01 Hranice
https://www.napariasport.cz/
GPS: 49.5396539N, 17.7410289E

Ředitel soutěže:

Mgr. Daniel Navrátil

Sportovní ředitel: Roman Chobot
Hlavní rozhodčí:

Ing. Hana Šafaříková (Tel.: 607721056)

Ostatní rozhodčí: Dle delegace KR KSJu Olomouc
Informace:

Mgr. Navrátil Daniel, Bezručova 341, 753 01 Hranice
tel. +420/603958076, e-mail: navratil.daniel@gmail.com

Úhrada:

Závodníci startují na vlastní náklady. Rozhodčím hradí pořadatel dle
Ekonomických směrnic ČSJu.

II. Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto rozpisu.

Startují:

Mladší žáci MU13 (2005– 2006) -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60,
+60 kg
Mladší žákyně WU13 (2005 – 2006) -28, -32, -36, -40, -44, -48,-52,-57,
+57kg
Mláďata MU11 a WU11 chlapci a dívky (2007-2008) v hmotnostech dle
rozvážení
Mláďata MU9 a WU9 chlapci a dívky (2009-2010) v hmotnostech dle
rozvážení

Podmínky:

Všichni závodníci a závodnice jsou povinni se prokázat doklady dle SŘ
čl.7.

Startovné:

150,- Kč na osobu

Ceny:

Závodníci a závodnice na prvních třech místech obdrží medaili.

Systém soutěže:

U13 - EJU , pro 6 a méně startujících každý s každým, 7 a více soutěžících
KO systém s dvojitou repasáží
U11 – pro 5 a méně startujících každý s každým, pro 6-8 soutěžících
skupinový systém (max. počet soutěžících v hmotnostní kategorii je 8)
U9 – každý s každým (max. 5 soutěžících v hmotnostní kategorii)

Časový
program:

8.00 – 09.00 hod. vážení
9.00 – 10.00 hod. losování
10.00 hod.
slavnostní zahájení soutěže

Námitky:

dle SŘ čl. 20

Poznámky:

Závodí se na 3 tatami, dle počtu přihlášených.
Případné další informace naleznete na www.klubjudahranice.cz.
Všichni účastníci jsou důrazně žádáni o zajištění přezůvek či návleků
po dobu soutěže! Bez přezůvek nebude nikdo vpuštěn na hrací plochu!
Všichni vedoucí jednotlivých výprav a týmů plně odpovídají za své
závodníky a případný doprovod, jakož i za možné škody jimi
způsobené!
Mláďatům ročníků narození 2011 a mladší nebude povolen start,
stejně jako soutěžícím bez platné licenční známky.
Turnaj je kvalifikační pro závodníky Olomouckého kraje.

V Hranicích 28. 2. 2017

S ch v á l i l STK KSJu Olomouc

Za KJUS Hranice:
Mgr. Daniel Navrátil

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. ČSJu a 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 soutěže 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

-

ČSJu nebo 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

Vedoucí družstva:
-

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,
sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž
opustit, ustanoví nového vedoucího družstva. Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou
stanoveny RMS čl. 1.13.

S ch v á l i l STK KSJu Olomouc

Za KJUS Hranice:
Mgr. Daniel Navrátil

