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Moravskoslezský krajský svaz s povolením
KD ČSJU vás zve na akci
Konzultace a zkoušky na 1.-3. DAN judo
Datum konání:

9.-10.ledna 2021-sobota konzultace a zkoušky, neděle jen zkoušky.

Místo konání:

DOJO TJ Slezan Opava, DOJO (tělocvična) se nachází v prostorách TJ
Slezan Opava (bývalá herna stolního tenisu) nad Tyršovým stadiónem
Opavě.

Sraz:

sobota 9.1.2021 v 9:00 (možnost přespání na tatami)

Informace:

Proběhnou konzultace ke katám a technikám, které jsou součástí
zkoušky. Následovat budou zkoušky.
Přihlášky vkládejte na stránky MSKSJu – www.msksju.cz do sekce
přihlášky.
Přihlášky si také stáhněte na stránkách ČSJu a nechte si potvrdit klubem
a případně svým krajským svazem.

Registrace:

Účastníci jsou povinni prokázat se platnou ev. kartou ČSJu.
Účastníci jsou povinni předložit přihlášku na předepsaném formuláři
(web ČSJu) potvrzenou příslušnými orgány a vyplněnou ve všech
kolonkách.
POZOR na dodržení časového odstupu od poslední zkoušky na DAN!!!

Platba:

Za účast na konzultaci zaplatí každý poplatek, ve výši 500,- Kč. Mimo
tento poplatek bude vybírána částka za složenou zkoušku na DAN a
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poplatek pro zkušební komisi, tak jak je uvedeno v Ekonomických
směrnicích ČSJu.
Ke zkouškám budou připuštěni jen ti účastníci, kteří budou mít uhrazenu
základní částku 1000,-Kč na účet našeho krajského svazu do 6.1.2021.

č. účtu: 290 034 4131/2010
Prosím zadat do zprávy pro příjemce: příjmení, jméno, klub a na jaký
DAN bude zkouška.
Doplatek se bude řešit na místě. Dle ES ČSJu hradí účastníci veškeré
náklady na akci (nájem, lektoři a jejich náklady, poplatek za zkoušku a
náklady na komisaře při zkoušce.)
Vedoucí akce:

předseda zkušební komise-Radislav Borbély, 724 394 957,

borbely@seznam.cz
Zkušební komise: instruktoři konzultací a zkušební komisaři z řad ZK I. a II. tř

Radislav Borbély, předseda KD a TMK MSKSJu
Klára Štefániková, předsedkyně KD ČSJu

