
 

    
pořádá tradiční 

LÍZÁTKOVÝ TURNAJ 
 

Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel:   JUDO Uherský Brod,z.s. IČ 65325559, Uherský Brod, Za Humny 1656  
Datum konání:  sobota 4. 3. 2023  
Místo konání:   Sokolovna Svatopluka Čecha 1137, Uherský Brod.  
Ředitel soutěže:  Ing. Kateřina Krahulová 
                                   tel: 773 600 910 e-mail: judo.ub@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Jan Hrbáček 
                                   tel: 603 110 076, e-mail : hrbacek78@gmail.com   
STK soutěže:   Ing. Marcel Zbožínek,  

tel: 602 225 880, e-mail: marcel.zbozinek@diversey.com 
Další rozhodčí:  Dle nominace ZK 
Startovné:   200,-Kč/osoba. Závodníci startují na vlastní náklady.  

Technická ustanovení:  

Předpis:  Soutěž proběhne podle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu.        
Systém soutěže určí na místě STK soutěže. Děvčata a chlapci kategorie 
U8, U10 mohou závodit ve společných váhových kategoriích.  

Startují:              Přípravka U8 (2016), U10 (2015-2014) – chlapci i děvčata 
                                    Mladší žáci MU12 (2013-2012) 
   Mladší žákyně WU12 (2013-2012)  
                                    Turnaj je určen začínajícím závodníkům, takže je omezen do 5. Kyu.  
Časový rozvrh: 8.00 – 9.00 hod. - prezentace a vážení U8, U10 

9.00 – 9.45 hod. - losování U8, U10 
10.00 hod. - zahájení soutěže U8, U10 

 9.00 – 10.00 hod. - prezentace a vážení U12 
   10.00 -10.45 – losování MU12, WU12 
                                    11.00 – zahájení soutěže MU12, WU12 
   Pořadatel si vyhrazuje právo na změny podle počtu závodníků 
Ceny:    Závodníci na prvních třech místech (2 x 3. místo) obdrží diplom,  

medaili a sladkou odměnu.                                      
Ostatní:  Soutěž proběhne na třech tatami.  

Občerstvení bude zajištěno.  

Za JUDO Uherský Brod vás všechny srdečně zve Ing. Marcel Zbožínek 



 

Rozpis závodů je schválený STK Zlínského kraje dne  

Pro tuto soutěž platí dodržování aktuálních pravidel a nařízení vyhlášených vládou ČR.  
 
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 
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