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Oddíl judo, TJ Sokol a DDM Blatná 
 

pořádá 
 

VC MĚSTA BLATNÁ 
 

Mláďat, mladších a starších žáků a žákyň a dorostenců 
 

 

Všeobecná ustanovení: 

Datum konání: sobota 28. 4. 2018 
 

Místo konání: Střední odborná škola, V Jezárkách 745, Blatná 
 

Ředitel soutěže: Lukáš Kocourek, tel.: 607 126 036, e-mail: lukas.kocourek@centrum.cz 
 

Přihlášky: při prezentaci na místě 
 

Informace: u ředitele turnaje 
 

Technická ustanovení: 
Podmínky soutěže: soutěží se podle platných pravidel juda, soutěž. řádu a tohoto rozpisu 
 

Podmínky startu: licence na rok 2018 
 

Startující: mláďata   rok nar. 2009-2008 (chlapci i dívky) 

 mladší žáci a žákyně rok nar. 2007-2006 

 starší žáci a žákyně rok nar. 2005-2004 
 Hmot.  kategorie dle soutěžního řádu JUDO 

 dorostenci   rok nar. 2003-2001 
 Hmot.  kategorie  -55 kg, - 66 kg, - 81 kg, + 81 kg 
 

Pro zvýšení konkurence v kategorii dorostenců bude možnost startu starších žáků (dle SŘJ) 

v této kategorii bez nutnosti platit podruhé startovné. 
 

Časový program: 8:00 – 9:00  vážení a prezentace všech kategorií 

 9:00 – 10:00  losování mláďat a mladších žáků/žákyň 

 10:00   zahájení soutěže mláďat a mladších žáků/žákyň 

 12:00 – 12:30 vážení dorostenců a starších žáků/žákyň 

 12:30 – 13:00 losování dorostenců a starších žáků/žákyň 

(zahájení soutěže starších žáků a dorostenců po skončení kategorií mláďat a mladších žáků) 
 

Startovné: 150 Kč, - za každého závodníka 
 

Ceny:  Závodníci na 1. místě obdrží pohár a diplom, na 2. - 3. místě diplom 

a medaili. (Pohár obdrží vítěz pouze tehdy, jestliže ve váze budou alespoň tři závodníci.) 
 

Poznámka: soutěž proběhne na 3 tatami; občerstvení bude zajištěno 
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Ostatní ustanovení: 
 

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační 

pracovníci) souhlas se: 
 zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. 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 zamezil 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 fyzicky náročná. Dále se zavazuje 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, 

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 takovéto jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani 

pořadatel žádnou odpvědnost. 

 

 

 
 

V Blatné dne 28. 2. 2018        Za TJ Sokol Blatná  

        Lukáš Kocourek  
 

      Rozpis schválen STK Jč KSJU dne 02/03/2018, Miroslav Petřík 

  


