
PoŘnonrEL:

DATUM:

MísTo KoNÁrtí:

SPORTOVNÍ ŘrDlTEL:

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

pŘlHLAšrcy:

Tu rnov

TSC Turnov

Po ádá podzimní poh ár judo

T C TURNOV, oddíl judo

19.11,2a22

Sportovní hala TSC Turnov, Alešova 1865 ,51101 Turnov

Jirí VELE :

určí KR KSJu Libereckého Kraje

do 14. 11,2a22, ffá e-mail: jakub.maresl@gmail.com

TEcHNlGxÁ usrnnovrní:
PŘrPPtS: Závodí se dle platnl ch pravideljuda, SŘ a tohoto rozpisu

STARTUJí: Sobota 19.11.2022

Mini mláďata U9 (2014 -2a15), dle rozvážení

Mládhta chlapci a dívky U11 Qa12-2013), dle rozvážení

Mladší žáci a žákyně Uí3 (201a -2011) v hmotnostních
kategoriích dle SŘJ

StaĚí áci a žákyně Uí5 (2008 - 2009) v hmotnostních
kategoriích db SŘJ

ČnsoyÍ poŘRo: 8:00 - 9:00 vážení Ug aU11

10:00 zahá4enísoutěže U9 a U1 1

í 1:00 - í 1:30 vážení U13 a U15

12:O0 zahájení soutěže U13 a U15 (p ípadně po vyhlášení
kategorie U9 a U11)

srnRrovNÉ: 25a,- Kč pro p ihlášené závodníky

300,- Kč pro nep ihlášené závodníky

CENY: Medaile a diplom



DoDATEčNÉ txroRuncr:

Soutěž proběhne na 3 tatami, občerstvení zajištěno

Vyhlášení medailistů bude probíhat vždy po ukončení věkové kategorie.

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

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit ěasy vážení azahďlení soutěže dle počtu přihlášených
v jednotliuých kategorií.

HYGIENlcló oPATŘENí:

§outěž proběhne laanýšených hygienických opatření, která budou korcspondovat s aktuálním
nařízením vlády ČR.

DOPROVOD ZÁVODNÍXŮ:

Prosíme oddíly o maximálni omezení doprovodu závodníkťt (rodiče}

1-5 závodník - 2 trenéri (dospělí}

6-10 závodníkťt - 3 trené i (dospělí}

11-2a závodník -4 trené i(dospělí)

ooonrečnÁ usrnrovpttí:

Všichnizávodnícise musí prokázat platnl m dokladem db SŘ,

Závadníkje povinen prokázat potvrzení v Evidenční kartě ČSJu, že je nositelem nejméně 6l5kyu.

P ihlášením na tuto soutěž dávaií jeií účastníci (závodníci. doprovod a další orqanizační pracovníci)

souhlas se:

1. Zpracováním a evidencí osobních daj dle zák. é.101/2000Sb., v platném znění pro
identifikaci sportovcťt a ostatních ěastníkťr p i soutěži. ČS.tu a po adatel se zavaz$e s těmito
ridaji nakládat v souladu s platn mi právními p edpisy (zák. č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních daj ) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění čelu, pro kteq jsou
osobní ridaje získávány a vždy tak, aby zameziljakékoliv jmě osoby, které se tidaje t kají

2. Zpracovánl a publikace fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislostis účastí na
soutěži v tisku nebo v elektronickl ch mediích

tJčastníci soutěže sv, m pňhlášením berou na vědomí že:

1. Se soutěže častní na vlastní nebezpečí.
2. Je jejich povinností se seznámit se svl m zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly

soutěže, a to zejména s tím, že čast na soutěži mťtže b:ít tyzicky náročná, Dále se zavazďlí
respektovat a uposlechnout všech pokyn po adatele soutěže, respektive osob po adatelem
pově en ch k organizaci soutěže,

3. ČSJu nebo po adatelsoutěže není povinen hradit rijmu ať již na zdraví( raz) ěi majetku
častníka akce nebo tréninku, kter bude jednat v rozporu s v 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. Zatakovéjednání a jeho p ípadné následky

nenese ČSJu ani po adatel žádnou odpovědnost.

Schváleno STK LBC Kraje TSC Turnov
LOUDA a Jakub MAREŠ

Alešova 1865
ič;ň 45 544 O


