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VELKÁ CENA 

Zdeňka Ludvíka 

PROSTĚJOV 
 

Významná soutěž ČOS a nominační soutěž Olomouckého kraje 

A. Všeobecná ustanovení: 
1. 
2. 

3. 
4. 
 

5. 
6.  
7. 

 

8. 

Pořadatel: 

Datum konání: 

Místo konání: 

Ředitel soutěže: 

 

Hlavní rozhodčí: 

Další rozhodčí: 

Startovné: 

 

Ostatní náklady: 

Sokol I Prostějov, oddíl judo 

26. 5. 2018 v sobotu 

Sportcentrum - DDM Prostějov, Olympijská 4228/4, Prostějov 

Zdeněk Gottwald, Šárka 50, Prostějov 
e-mail: gottwald7@seznam.cz, tel. 774623393 

Miroslav Klíma 

dle delegace KSJu Olomouckého kraje 

200,- Kč přihlášený závodník do 24. 5. 2018 

250,- Kč nepřihlášený závodník 

závodníci startují na náklady svého oddílu 

 
B. Technická ustanovení: 
 9. Předpis: 

10. zápasiště: 

11. Startují: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

12. Námitky: 
 

 

13. Ceny: 

 

 

soutěží se dle platných pravidel ČSJu, SŘJ a tohoto rozpisu 

soutěž proběhne na 3 tatami o rozměru 6 x 6 m 

Benjamínci U9 - (2010 - 2011), chlapci i dívky 

váha dle SŘJ, čl. 15.1 

Benjamínci U11 - (2008 - 2009), chlapci i dívky 

váha dle SŘJ, čl. 15.1 

Mladší žáci / žákyně U13 - (2006 - 2007) 
chlapci 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg 

dívky   28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg 
Starší žáci / žákyně U15 - (2004 - 2005) 

chlapci 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg 

dívky   36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg 

 

Lze podat u hlavního rozhodčího s vkladem 400,-Kč dle čl. 

20 SŘJ a dle čl. 14.2. Ekonomických směrnic juda 

 

Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom, medaili 

a malou věcnou cenu. Celkově nejúspěšnější oddíl v každé 

věkové kategorii obdrží pohár U9, U11 1.-5. místo;  

U13,U15 1.-3. místo (OH bodování) 
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14. Časový pořad:                                       08:00 - 09:00 hod.  Prezentace a vážení U9 - U11 
                                                             09:00 - 10:00 hod.  rozlosování U9 - U11 

10:00 hod.  zahájení soutěže 
11:00 – 12:00 hod.            Vážení U13-U15 
12:00-13:00                         losování U13-U15 

 

16. Podmínky startu:  všichni závodníci a závodnice jsou povinni se prokázat doklady 
podle SŘ čl. 7.1 (U9 - U11, povinnost 6/5 kyu a dle čl. 7.5 SŘ roční příprava 
podle registrace v Centrální evidenci ČSJu) 

Občerstvení zajištěno 
Žádost o asistenci s ubytováním nutno podat k řediteli soutěže nejpozději do 1. 5. 2018. 
 

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 

Vedoucí družstva: 
-v této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí 
družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno 
hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu 
soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit, ustanoví nového vedoucího družstva. 
Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS. 

 

Ředitel soutěže                                                                        Schválil STK KSJu Olomouc  

dne 11. 2. 2018 

Zdeněk Gottwald                                                                              Mgr. Daniel Navrátil  
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