
 

VELKÁ CENA MĚSTA HLUK – 1. ročník    
 

OTEVŘENOU SOUTĚŽ 
 

ROZPIS SOUTĚŽE: 

A. Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel: TJ SPARTAK Hluk, oddíl judo 

2. Datum konání: 2. 10. 2021 SOBOTA 

3. Místo konání: Sportovní hala Hluk, ul. Boršická 1313, Hluk 

4. Ředitel soutěže: Ing. Monika Marková, tel: 603 349 975 
  e-mail: markova.ing@gmail.com 

5. Sportovní ředitel: Mgr. David Marek, tel: 736 263 281 
  e-mail: davi.marek@gmail.com 

6. Covid manažer: MUDr. Yvona Ptoszková, tel: 737 315 535 
  e-mail: pyvona@seznam.cz 

7. Hlavní rozhodčí: Ing. Martin Šafránek, tel: 776 021 015 
  e-mail: safrim@seznam.cz 

8. Rozhodčí: dle delegace 

9. Přihlášky: otevřená soutěž 

10. 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,  
 systém soutěže určí na místě sportovní ředitel,  

  děvčata a chlapci mohou závodit společně  

2. Kategorie: Mláďata U11 (2011-2012) – chlapci a děvčata 

3. Časový pořad: 8.30 – 10.00 hod. vážení 
  10.00 – 10.45 hod. losování 
  11.00 hod. zahájení soutěže 

4. Námitky: lze podat u hlavního rozhodčího se vkladem 300,-- Kč 

 

Nejlepší tři závodníci v každé váhové kategorii obdrží diplom a medaili.  

Informace u ředitele soutěže.  

Poznámka: účastníci ať s sebou mají přezůvky! 

 
 
 
 
 

 
 
 



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 
 

V Hluku dne 1. 9. 2021 
 

 MUDr. Yvona Ptoszková, v.r. 
 předseda oddílu 

 
 
Rozpis schválen STK KSJu Zlín dne 1. 9. 2021 
 
Mgr. David Marek – předseda STK KSJu Zlínksého kraje 
 
 

 


