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RR  OO  ZZ  PP  II  SS  ––  uuzzaavvřřeennáá  kkrraajjsskkáá  ssoouuttěěžž  

KKrraajjsskkéé  mmiissttrroovvssttvvíí  SSttřřeeddnníícchh  ČČeecchh  aa  kkvvaalliiffiikkaaccee  nnaa  PPČČRR  

 
AA))  VVŠŠEEOOBBEECCNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

 

 Pořadatel:   SKP Benešov 

 

 Datum:  2. a 3.4. 2022 (POZOR změna kategorií v jednotlivých dnech oproti původní) 

informaci 

 

 Místo:  Hala ZŠ Dukelská Benešov, Dukelská 1818 

 Ředitel soutěže:  Ing. Aleš Pikora 

     Hlavní rozhodčí:  deleguje KSJu 

     Rozhodčí:   deleguje KSJu 

     Přihlášky:  na místě při vážení  

 

 Startovné:   jednotlivci 100 CZK, družstva 500 CZK 

 Úhrada:   činovníkům dle směrnic, ostatní na vlastní náklady.  

 

BB))  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

 

Předpis:   závodí se dle platných pravidel juda a SŘ 

 

jednotlivci:   sobota U9, U 15, U 21 muži, ženy  

neděle: U11, U13, U18 

družstva:    sobota U 15, ženy 

   neděle U18  

 

V soutěži družstev žáků musí k zápasu nastoupit minimálně 3 závodníci registrovaní v oddíle, pod jehož 

hlavičkou je družstvo sestaveno. 

 

Všichni závodníci na těchto soutěžích se musí prokázat platným dokladem dle SŘ a musí být 

držiteli min. 5/6 kyu (nepředepisuje- li sout. řád vyšší kyu)  

Námitky: dle SŘJ čl. 20 

 

Časový pořad:  sobota   08:30 - 09:00    vážení U9, U21 

                            12:00 - 12:30   vážení U15, muži, ženy  

        

    neděle   08:30 - 09:00   vážení U11, U13 

      12:00 - 12:30   vážení U 18 

     

      10:15 zahájení soutěže po oba dny 

 

Žádáme trenéry, aby zajistili včasný příjezd závodníků. Vážení bude ukončeno dle časového pořadu bez 

možnosti pozdějšího zvážení. Děkujeme. Také upozorňujeme, že bude dbáno na dostatečnou délku 

kimon nastupujících závodníků. 

 



HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: Soutěž proběhne za zvýšených hygienických opatření, která budou 

korespondovat s aktuálním nařízením vlády ČR. 

 

CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ: Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat Zásady pro chování 

trenérů a vedoucích družstva na soutěžích ČSJu. Trenéři, kteří nebudou oblečeni v souladu výše 

uvedenými zásadami, nebudou připuštěni k tatami. Více zde http://www.czechjudo.org/lexikon-judo-

zasady-pro-chovani-treneru  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s 

předání medailí a diplomů - diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů - na stupně 

vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek. Medaile obdrží závodník, který zvítězí 

alespoň v jednom zápase. 

 

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.  

 

 

 

Schváleno: 4.3.  2022 

     

 

STK KSJu          za KSJu 

Vít Palán           Martin Horský 

           

   


