
        JIGORO KANO Cup 2018      
Všeobecná ustanovení                                                                     

1. Pořadatel                                 SK JUDO Nový Bor  
2. Datum:                                          27. 10. 2018 
3. Místo konání:                               Sportovní hala TJ Jiskra, Ke koupališti 1391, 473 01 Nový Bor 
4. Ředitel soutěže:                           Jakub Holer – mob. 777955880, email: jakub-holer@seznam.cz 
5. Hlavní rozhodčí:                           Michal Vydra – mob. 737279981, email: mi.vydra@centrum.cz 
6. Ostatní rozhodčí:                         Dle delegace KR a pořadatel 
7. Přihlášky:                                      Písemně, nebo telefonicky do 24.10.2018 (jakub-holer@seznam.cz) 
8. Ubytování: (od 190,- Kč/os.)      Požadavky zaslat do 20. 10. 2018 na jakub-holer@seznam.cz 
9. Náklady:                                         Závodníci startují na náklady vysílající organizace 
10. Startovné:                                   200,- Kč za závodníka 
Technická ustanovení: 
1. Předpis:                                               Soutěž proběhne dle platných pravidel judo, SŘJ a toho rozpisu 
2. Startují: 
U9   Mláďata  chlapci a dívky                                              ročník narození    2010 - 2011 
U11 Mláďata  chlapci a dívky                                              ročník narození    2008 - 2009 
U13 Mladší žáci a žákyně                                                     ročník narození    2006 - 2007 
U15 Starší žáci a žákyně                                                       ročník narození    2004 - 2005 
3. Hmotnostní kategorie 
U9   Mláďata ročník (2010 – 2011)                          Hmotnostní kategorie určí na místě ředitel soutěže 
U11 Mláďata ročník (2008 – 2009)                           Hmotnostní kategorie určí na místě ředitel soutěže 
U13 Mladší žáci:       (2006 – 2007)                           -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 
U13 Mladší žákyně: (2006 – 2007)                           -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 
U15 Starší žáci:         (2004 – 2005)                           -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
U15 Starší žákyně:   (2004 – 2005)                           -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
U kategorií Mláďat U9 + U 11 nesmí být rozdíl hmotnostních kategorií vyšší než 10%. Kategorie 
mláďat U9 a U11     mohou závodníci startovat po roční přípravě, rozhodující je datum zapsání 
závodníka do Centrální evidence ČSJu.  
Podmínka startu pro všechny závodníky je minimálně 6./5.kyu v Evidenční kartě. 
4. Ceny:    Diplom, medaile, cena pro nejtechničtější závodníky turnaje v každé věkové kategorii. Po 
2. kole luxusní pohár JIGORO KANO pro 3 nejúspěšnější kluby v kategorii žactva a zvlášť v kategorii 
mláďat. 
5. Časový pořad: 
Sobota:                    27.10.2018 
Vážení:                     08:00 – 09:30 mláďata        
                                  10:30 – 11:30 mladší a starší žactvo 
Losování:                 09:30 – 10:15 
Zahájení soutěže:  10:15 
(soutěž bude zahájena kategorií mláďat ročník 2010 - 2011, poté 2008 – 2009 a na závěr proběhne 
kategorie žactva) 
6. Občerstvení zajištěno 
7. Poznámka: U mláďat bude soutěž probíhat skupinovým systémem. 

                                                                                                                     
 
 
 

Systém: Soutěž proběhne ve 2 kolech formou soutěže jednotlivců, 

kdy se družstvu počítají body závodníků umístěných na bodovaných 

místech. Vítězem se stává družstvo, které za 2 kola získá nejvíce 

bodů. Při shodnosti bodů rozhoduje větší zisk bodů ve 2. kole. 

Bodování: 1. místo-7 bodů, 2. místo-5 bodů, 3. místo-4 body 

4. místo-3 body, 5. místo-2 body, 6 místo-1 bod, 2x3.místo-4body  

2x5 místo-2 body, 2x7 místo-1bod 
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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. 

 
 
 

  
                                            
      
 

 
18.9.2018 

JAKUB HOLER                                                                                                                                  

Předseda – SK JUDO Nový Bor 

 

Schválil :    24. 9. 2018  
Jiří Vydra  
SŘ Libereckého KS Judo 

                                                                                              


