
 

ROZPIS SOUTĚŽE:  

A. Všeobecná ustanovení:  

1. Pořadatel:   TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště z.s., oddíl JUDO   
   Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 46956808 

2. Datum konání:  4. 4. 2020 (SOBOTA ) 

3. Místo konání:  Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště 
GPS: 49°04'01.2"N 17°28'14.6"E 

4. Ředitel soutěže: Jiřina Vrbová, tel. 603 454 995,                                                            
e-mail: judo.uherskehradiste@seznam.cz  

5. Hlavní rozhodčí:  Barbora Jestřebská, jestrabek@email.cz 

6. Sportovní ředitel: Marcel Zbožínek, marcel.zbozinek@diversey.com 

7. Rozhodčí:   dle delegace 

8. Přihlášky:  otevřená soutěž, prosíme o zaslání předběžného počtu závodníků do 
středy 1. 4. 2020 

9. Startovné:   200,-- Kč za závodníka splatné před vážením, závodníci startují na   
vlastní náklady  

B. Technická ustanovení:  

1. Předpis:   závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu. 
pro U11 nutná podmínka min. 1/2 roku přípravy a minimálně 6/5.kyu 
soutěž se uskuteční na 3 tatami 

2. Kategorie:   Mláďata chlapci a dívky U11(2010 – 2011) 
hmotnostní kategorie po rozvážení určí sportovní ředitel, chlapci a 
dívky můžou startovat ve společné váhové kategorii 

Starší žáci a žákyně U15 (2006 – 2007) 
Váhové kategorie U15 dle SŘ 

3. Časový pořad:  8:30 – 9:30 hod. vážení mláďat 
9:30 – 10:30 hod. losování mláďat 
10:30 hod. zahájení soutěže mláďat 
 
8:30-10:00  hod. vážení starších žáků a žákyň 
Zahájení soutěže starších žáků a žákyň po ukončení soutěže mláďat a 
ml. žáků 

4. Systém:   určí na místě sportovní ředitel 

Závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom a medaili.  

Další informace u ředitele soutěže.  

Poznámka:  Vstup do haly pouze v přezůvkách!  

TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, oddíl JUDO 
pořádá  

VELIKONOČNÍ TURNAJ 



Občerstvení zajištěno. 
Společně s Velikonočním turnajem proběhne i Krajský přebor mladšího žactva 
2. kolo (otevřená soutěž). 

 
 
Přihlášením do této soutěže dávají účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další 
organizační pracovníci) souhlas se:  
- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 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 zamezili 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 i fyzicky náročná. Dále se zavazují 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.  
 
V Uherském Hradišti 21. 2. 2020  
 
 
Ing. Monika Marková, v. r. předseda KSJU Zlínského kraje  
 
Ing. Karel Krajča, v. r. předseda oddílu JUDO TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště  
 

Rozpis schválen dne 25.2.2020 
 
Mgr. David Marek, STK KSJU Zlínského kraje  
 

 

Oddíl JUDO TJ Slovácká Slavia děkuje za finanční podporu: 

 

           


