
PoŘnnarEL:

DATUM:

MísTo KoxÁruí:

SPORTOVNÍ ŘEDITEL

Hl-nVNÍ ROZHODČÍ:

pŘlHLÁšxy:

Tu rnov
T C Turnov

porádá poHÁR ČrsKÉHo nÁ-lr

TSC TURNOV, oddíl judo

18.6, 2a22

Sportovní hala TSC Turnov, Alešova 1BS5, 51 1 01 Turnov

Jirí VELE :n

určí KR K Ju Libereckého Kraje

do 15. 6. 2022, ffá e-mail: jakub.maresl@smail.com

TEcHNlcxÁ usrRnovení:
pŘroplS: Závodí se dle platn ch pravideljuda, SŘ a tohoto rozpisu

STARTUJí: Sobota 18.6. 2022

Mini mlád'ata U9 (2014 -2015), dle rozvážení

Mlád'ata chlapci a dívky U11 Qa12 - 2a13), dle roanážení

Mladší žáci a žákyné U13 (zaa - 2011) v hmotnostních
kategoriích db SŘJ

ČesovÍ poŘRo: 8:00 _ 9:00 vážení U9 a U11

10:00 zahájení soutěže U9 a U11

10:00 - 10:30 vážení U13

1,t:00 zahájení soutěže U13 (p ípadně po vyhlášení
kategorie U9 a U11)

srRntovNÉ: 2aa,- Kč pro p ihlášené závodníky

250,- Kč pro nep ihlášené závodníky

CENY: Medaile a diplom



DoDATEčNÉ lNpoRluncr:

Soutěž proběhne na 3 tatami, občerstvenízajištěno

Vyhlášení medailistů bude probíhat vždy po ukoněení věkové kategorie.

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování z důvodu naplnění kapacity turnaje.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit ěasy vážení a zahájení soutěže dle počtu přihlášených
v jednotlivých kategorií.

HYGIENlcKÁ oPATŘENí:

§outěž proběhne za zvýšených hygienických opatření, která budou korespondovat s aktuálním
nařízením vlády ČR,

DoPRoVoD zÁvoot{ÍxŮ:

Prosíme oddíly o maximální omezení doprovodu závodníků (rodiče).

1 -5 záv adníkú - 2 trenéři (dospělí)

6-10 závodníků - 3 trenéři (dospělí)

11-20 závodníků - 4 trenéři (dospělí)

DoDATEčNÁ usrnxovení:

Všichnizávodnícise musí prokázat platn m dokladem db SŘ,

Závodník je povinen prokázat potvzení v Evidenční kartě ČSJu, že je nositelem nejméně 6/5kyu.

P ihlášením na tuto soutěž dávajíjeií častníci (závodníci, doprovod a další organizační pracovníci)
souhlas se:

1. Zpracováním a evidencí osobních dajťt dle zák. č."l01/2000Sb,, v platném znění pro
identifikaci sportovcťr a ostatních rlčastníkťr p i soutěži. ČSJu a po adatel se zavazuje s těmito
daji nakládat v souladu s platn mi právními p edpisy (zák. č. 101/2000Sb., o ochraně

osobních dajť,) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění čelu, pro kten jsou
osobní ůdaje získávány a vždy tak, aby zameziljakékoliv jmě osoby, které se daje tl kají

2. Zpracováni a publikace fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na
soutěži v tisku nebo v elektronick ch mediích

účastnícisoutěže svÝm p ihlášením berou na_vědomí že:

1. Se soutěže ěastnína vlastní nebezpeěí.
2. Je jejich povinností se seznámit se sv m zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly

soutéže, a to zejména s tím, že účast na soutěži m že bl t fyzicky náročná. Dále se zavazqí
respektovat a uposlechnout všech pokyn po adatele soutěže, respektive osob po adatelem
pově en ch k organizaci soutěže.

3. ČSJu nebo po adatel soutěže není povinen hradit jmu ať již na zdraví (riraz) či majetku
účastníka akce nebo tréninku, kten bude jednat v rozporu s vy?še uveden m.

4. Veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze pod adit pod
čast na soutěži, jsou jeho soukromou záležitostí" Za takové jednání a jeho p ípadné následky

nenese ČSJu ani po adatel žádnou odpovědnost.

Turnov
DA a Jakub MAREŠ

i l,l(}\,y(.ltot,ttě SportolfirrÍ
eltrb TIJRNOV z.s,

Alesova 1865
IC:I5O 45 544 O

Schváleno STK LBC Kraje


