
 

  Šampionát Moravy mláďat 
 
Všeobecná ustanovení:  

 
Pořadatel:  Judo Veselí nad Moravou, z.s. 
 
Termín konání: 11. 12. 2021 
 
Místo konání: Sportovní hala VESBYT  

Kollárova 1660, 689 01 Veselí nad Moravou 
GPS: 48.9465731N, 17.3884375E 

 
Ředitel soutěže: Šimon Brákora, tel: 739 177 770, e-mail: S.Brakora@seznam.cz 
 
Hlavní rozhodčí: Bronislava Bednářová 
 
Přihlášky:  Do 9.12.2021 u ředitele soutěže. Každý klub zašle soupisku závodníků   

trenérů a vedoucího mužstva. V den závodů vedoucí mužstva předá    
vytištěnou aktualizovanou soupisku. Do haly budou pouštěny pouze 
osoby uvedené na soupisce a dle aktuálních  protiepidemiologických 
opatření (aktuálně s certifikátem o očkování nebo                                                                                                                            
potvrzení o prodělání nemoci). Vše musí obsahovat QR kód.  
 

Informace:  U ředitele soutěže  
 
Technická ustanovení:  

 
Předpis:   Závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu.  
 
Startují:  Mláďata chlapci i dívky  U9   (2013-2014) 
       U11 (2011-2012) 
 
                                  Chlapci a dívky můžou startovat společně. (Rozhodne STK) 
                
 
Program:   08:30 – 10:00  hod. vážení a prezentace  
                  10:00 – 11:00 hod. losování  
                  11:00 hod. zahájení soutěže  
 
Startovné:   150 Kč 
   
Různé:   Soutěž proběhne na 4 tatami 

 
Závodníci a jejich doprovod budou vpuštěni do sportovní haly pouze s 
přezůvkami! 

 
 
Schváleno STK JMK 20.10.2021        Ve Veselí nad Moravou 19.10.2021 
 

 
 
 



Poznámka: Soutěž proběhne na 4 tatami (5x5m). Cizí státní příslušníci startují na platný 
pas/občanský průkaz. 

 

 
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 v 
platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a rady - EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním 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.  
 
Hygienická opatření: 
 - všichni účastníci soutěže mají povinnost dodržovat hygienická a protiepidemická opatření vydaná 
příslušným orgánem nebo vládou ČR vzhledem k onemocnění COVID – 19 
 
Odkaz na Covid-Manuál: Sportovně technická komise ČSJu (czechjudo.org) 
Sledujte prosím aktuální situaci, která se vyvíjí poměrně bouřlivě. 
 

https://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/stk/smernice/2021%20-%20Covid%20Manual%20pro%20turnaje%20%C4%8CSJu.pdf

