
Krajský svaz juda Libereckého kraje 

R O Z P I S 

Krajského přeboru jednotlivců 

starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň pro rok 2022 

Uzavřená soutěž pro Liberecký kraj 

Všeobecná ustanovení 

 

 

Pořadatel:  Judo klub Jablonec nad Nisou, z. s., U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, 466 01 

 

Datum:   14. září 2022 – STŘEDA 

Místo:  U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, 466 01  

Ředitel soutěže:  Michael Man, mobil: 732 936 471, e-mail: man@nemjbc.cz  

Sportovní ředitel:  Kateřina Poláková, mobil: 602 653 120, e-mail: Katypol99@seznam.cz  

Rozhodčí: Deleguje komise rozhodčích Libereckého KS Judo 

Přihlášky: Na místě při registraci 

Startovné: 150,- Kč  

 

Kázeň:   Za kázeň závodníků odpovídají vedoucí družstev, kteří jsou jedině oprávněni podávat případné námitky. 
 
KP proběhne na 2 tatami. 

 

Technická ustanovení 

 

Předpis:   Soutěž proběhne podle platných pravidel juda, soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 

 Systém soutěže – do 6 závodníků včetně, každý s každým, při 7 a 8 závodnících skupinový systém, více 

než 8 závodníků KO systém s dvojitou repasáží. 

 

Startují:  Mladší žáci a žákyně 2011, 2010: 

U 13 chlapci váhy:         do 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, + 66 kg 

 

  U 13 dívky váhy: do 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, + 57 kg 

 

Starší žáci a žákyně 2009, 2008: 

 

U 15 chlapci váhy:     do 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 

 

  U 15 dívky váhy:  do 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 

 

 

Časový pořad:   15:30 – 16:30 - zápis a vážení 

 

16:30 – 17:00 - losování                                                                 

17:00 - zahájení soutěže 

Ceny:  Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili. 

 

 

*Krajský přebor mladších žáků a žákyň i starších žáků a žákyň je součástí tvorby Ranking listu pro postup na Přebor ČR pro rok 

2022
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Ostatní ustanovení:

 

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. 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.  

- 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 pořadatel žádnou odpovědnost.  

 

Opatření:  

- Závodníci a doprovod v hledišti musejí respektovat aktuální epidemiologická opatření.  

- Všichni účastníci turnaje musejí používat zakrytí úst a dýchacích cest dle aktuálního opatření. V případě nedodržení budou 

z turnaje nebo haly vyloučeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Poláková       Jiří Brožek 

 

Sportovní ředitel Libereckého KS Judo     Předseda Libereckého KS Judo 

 

 

 

Schváleno: 18.07.2022 

 

 

 

     

 


