Krajský svaz juda Ústeckého kraje a Sport Judo Litoměřice
pořádají

Bodovanou soutěž mladších žáků a žákyň a Velkou cenu starších žáků a žákyň
1.

Pořadatel:

KSJu a Sport Judo Litoměřice

2.

Datum konání:

Sobota 15. 02. 2020

3.

Místo konání:

Základní škola, Ladova 5, Litoměřice (vchod od Březinovy cesty)

4.

Ředitel soutěže:

Ivan Tomko, Bohušovice n.Ohří
tel.: 603815224

5.

Hlavní rozhodčí:

Deleguje KR ÚK

6.

Ostatní rozhodčí:

Deleguje KR ÚK

7.

Přihlášky:

Tomáš Vytlačil: 776 890 831, vytlacil.tom@seznam.cz, nejpozději do 12. 2. 2020
Nepřihlášeným závodníkům nebude umožněn start. Kapacita soutěže omezena
na 180 závodníků.

8.

Startovné:

200,- Kč za závodníka

9.

Náklady:

Závodníci startují na náklady vysílající organizace.

10.

Námitky:

U hlavního rozhodčího s vkladem 400,- Kč

11.

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených výjimek
a dodatků SŘ a tohoto rozpisu

12.

Startují:

Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně

U13
U13
U15
U15

ročník
ročník
ročník
ročník

2008 - 2009
2008 - 2009
2006 - 2007
2006 - 2007

Hmotnostní kategorie: Dle platného SŘ
13.

Systém soutěže:

Určí hlavní rozhodčí.

14.

Časový pořad:

vážení – mladší žactvo:
vážení – starší žactvo:
losování:
zahájení soutěže:

15.

Ceny:

1.-3. místo diplom a medaile

16.

Bodování:

Systém bodování pro ranking list závodníků je stanoven dokumentem „Zásady
bodovaných soutěží ÚK“.

17.

Poznámka:

Soutěž proběhne na 4 zápasištích (2 tělocvičny)
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu.

18. Informace:

Tomáš Vytlačil

8:00 - 9:00 hod.
10:30 – 11:00 hod.
9:00 – 9:30 hod.
9:30 - mladší žactvo

19.

Ostatní ustanovení:

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. 101/2000Sb., 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.

V Litoměřicích, dne 15. 01. 2020

Schválil: KSJu STK dne: 15.01.2020

Za SJ Litoměřice

Ivan Tomko
místopředseda SJ Litoměřice

