Rozpis na

5. ročník Velké ceny
města Českých Budějovic v JUDU
Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice
Pořadatel: SK JUDO České Budějovice,z.s., www.skjudo.cz,
Datum: sobota 16.6.2018
Místo konání: Kulturní dům v Roudném, Roudenská 120, 370 07 Roudné,
GPS: 48.9341297N, 14.4870297E
Časový pořad:

08:00 – 09:00 prezence, vážení
09:00 – 9:30 rozlosování
9:45 zahájení soutěže

Kategorie: Mláďata U9 (ročník 2010 a 2011)
Mláďata U11 (ročník 2008 a 2009)
Mladší žáci / žákyně U13 (ročník 2006 a 2007)
Přihlášky: předem (do 13.6.2018) na adresu Vladimir.m@seznam.cz se jménem, ID a rokem
narození závodníka.
Vzhledem k omezené kapacitě zařízení se může stát, že nepřihlášeným závodníkům nebude
umožněn start.
Současně prosíme o uvedení přibližného počtu doprovázejících osob pro zajištění občerstvení.
Informace: ing. Vladimír Mařík tel. 723 832 789
E-mail: vladimir.m@seznam.cz
Systém soutěže: Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ. Závodí se na 2. tatami.
Ceny: Závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom, medaili a věcnou cenu
Startovné: 150 Kč
Ředitel soutěže: ing.Miroslav Hájek
E-mail: mira-h@post.cz
Rozhodčí: Dle delegace KJ JČSJu.

Náklady: Závodníci startují na vlastní náklady, delegovaným rozhodčím budou náklady uhrazeny
dle platných hospodářských směrnic
Po celou dobu soutěže bude zajištěno občerstvení v restauraci.

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 odpovědnost.

STK KSJu schválil: Miroslav Petřík
Dne 14.5.2018

