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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

Dodatek Rozpisu mistrovských a kvalifikačních soutěží 2014 

1. Každý závodník je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu (a na své náklady) informace o své 
zdravotní způsobilosti k účasti na soutěžích a trénincích juda dle platné legislativy. U judistů mladších 18 
let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 
 

2. Na soutěžích juda předkládá závodník ke kontrole doklady dle čl.1.4. Rozpisu mistrovských a 
kvalifikačních soutěží 2014 
 

3. Dále na soutěžích juda předloží ke kontrole potvrzení o lékařské prohlídce dle těchto pravidel: 

 Záznam  o zdravotní způsobilosti může být zaznamenán v průkazu judo, v Evidenční kartě 
mláďat, Evidenční kartě ČSJu (z druhé strany) nebo na jiném formuláři splňujícím níže uvedené 
náležitosti.  

 Záznam o zdravotní způsobilosti musí obsahovat  

 jméno a příjmení 

 datum narození 

 datum lékařské prohlídky  

 podpis a razítko lékaře (jméno, adresa nebo jméno lékařského zařízení a odbornost)  

 Potvrzení o zdravotní způsobilosti můžou vystavit:  
o sportovní lékaři, dětský a dorostový nebo obvodní (praktický) lékař 

 Platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců  
 

4. Závodník, který se nemůže prokázat platným dokladem o zdravotní způsobilosti dle odst. 2, se prokáže 
vlastnoručně podepsaným prohlášením následujícího znění:  „Prohlašuji na základě znalosti svého 
zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž judistických tréninků a soutěží bez 
nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za judistu mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný 
zástupce. 
Prohlášení musí být opatřeno datem podpisu a nesmí být starší 12 měsíců.  
 

5. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 a 3 provádějí řídicí orgány ČSJu  - komise rozhodčích. V případě, že 
závodník nepředloží doklad o zdravotní způsobilosti nebo čestné prohlášení dle odst. 2 a 3, nemůže být 
připuštěn k soutěži. 
 

6. Toto ustanovení nabývá platnosti 1.4.2014 do odvolání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
1x  Vzor Čestného prohlášení 
 
 
Schváleno Výkonným výborem ČSJu dne 1.4.2014 

http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/Formul%C3%A1%C5%99e/%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

