Velká cena
Veselí nad Moravou
Všeobecná ustanovení:

Pořadatel:

Judo Veselí nad Moravou, z.s.

Termín konání:

9. 3. 2019

Místo konání:

Sportovní hala VESBYT (změna oproti minulým letem – viz mapka)
Kollárova 1660, 689 01 Veselí nad Moravou
GPS: 48.9465731N, 17.3884375E

Ředitel soutěže:

Mgr. Martin Juřík, tel: 776 132 748,
email: martin@judoveselinadmoravou.cz

Hlavní rozhodčí:

Tomáš Skalka, tel: 723 966 059, e-mail: tomas.skalka@seznam.cz

Přihlášky:

Na místě

Informace:

U ředitele soutěže

Technická ustanovení:

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu.

Startují:

Mláďata chlapci i dívky
Mladší žáci a žákyně

U9 (2011-2012)
U11 (2009-2010)
U13 (2007–2008)

Starší žáci a žákyně

U15 (2005-2006)

Program:

09:00 – 10:00 hod. vážení a prezentace
10:00 – 10:45 hod. losování
10:45 hod. zahájení soutěže

Startovné:

150 Kč

Různé:

Soutěž proběhne na 4 tatami
Závodníci na 2 – 3. místě (2x 3. místa) obdrží diplom a medaili. Vítěz
váhové kategorie získá pohár a diplom.
Chlapci a dívky v případě nutnosti mohou závodit společně.
Závodníci a jejich doprovod budou vpuštěni do sportovní haly pouze s
přezůvkami!

Schváleno STK JMK

dne 30. 1. 2019

Ve Veselí nad Moravou 28.01.2019

Poznámka:

Soutěž proběhne na 4 tatami (5x5m). Vyhlašování vítězů bude probíhat
v průběhu turnaje. Cizí státní příslušníci startují na platný pas/občanský
průkaz.

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

