Memoriál Helmuta Tauda
v CHOMUTOVĚ

Pořádá:

TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s.

Datum konání:

7. 3. 2020

Startují:

mláďata U9 a U11

Místo konání:

Městská sportovní hala
Mánesova 4980, Chomutov

Judo Chomutov CZE

www.judochomutov.cz

Turnaj sewww.judochomutov.cz
uskuteční za finanční podpory
statutárního města Chomutov

Memoriál Helmuta Tauda v Chomutově
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., oddíl JUDO

Datum konání:

7. 3. 2020

Místo konání:

Městská sportovní hala Mánesova 4980, 430 03 Chomutov

Ředitel soutěže:

Jan Opálka
Tel.: +420 604 145 128
Email: judo-chomutov@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Deleguje KR ČSJu

Přihlášky:

Registrační formulář (odkaz na webu www.judochomutov.cz) do středy 4. 3. 2020

Startovné:

200,- Kč za přihlášeného závodníka (startovné pro nepřihlášené je 250,- Kč)

Náklady:

Závodníci startují na vlastní náklady

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených výjimek
a dodatků SŘ a tohoto rozpisu na 4 tatami

Technická ustanovení
Startují:

Mláďata U9 2012 – 2013
Mláďata U11 2010 – 2011

Hmot. kategorie:

určuje hlavní rozhodčí

Časové pořadí:

Vážení:
Zahájení:

Ceny:

1. až 3. místo medaile a diplom

www.judochomutov.cz

od 9:00 do 10:00
11:00

Turnaj se uskuteční za finanční podpory
statutárního města Chomutov

Ostatní ustanovení
Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a
další organizační pracovníci) souhlas se:
-

-

Zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona 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
(zákona 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.

Za TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. – oddíl JUDO
Bohuslav Stareček – předseda oddílu

V Chomutově dne 10. 2. 2020

Schválil dne 11.02.2020

www.judochomutov.cz

Turnaj se uskuteční za finanční podpory
statutárního města Chomutov

