VELKÁ CENA CHEBU V JUDU
Mláďat, mladších a starších žáků a žákyň, dorostenců
koná se dne 14. dubna 2018
Pořadatel :
Místo konání :
Ředitel soutěže :

TJ Lokomotiva Cheb oddíl judo
tělocvična 5.ZŠ , Matěje Kopeckého 1160/1, 35002 Cheb
vstup ze dvora od hřiště
Josef Mošna
Bezejmenná 6
(tel. 603 782 704, e-mail: pedrom@post.cz )

Hlavní rozhodčí :

Ing. Petr Mošna (604 330 384)

Startují :

mláďata
mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně
dorostenci

dle ustanovení SŘJ
- 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, nad 50 kg
- 32, 36, 40, 44, 48, 52, nad 52 kg
- 38, 42, 46, 50, 55, 60, nad 60 kg
- 40, 44, 48, 52, 57, nad 57 kg
dle ustanovení SŘJ

„Soutěž proběhne za podpory města Chebu“
Technická ustanovení :
1)

Závodí se dle pravidel JUDO, soutěžního řádu a tohoto rozpisu

2)

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační
pracovníci) souhlas se:
•

zpracováním a publikací údajů a fotografii, videonahrávek, které je zachycují v souvislosti
s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích 3)

3)

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
zavazuji 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

4)

Soutěž proběhne na dvou tatami.

Časový pořad:
Sobota 14.4.2018

Ceny:
Startovné :

Rozpis byl schválen dne :
28.2.2018

Vážení: 8:15 – 9:15
10:00 zahájení soutěže
diplom, medaile, nejlepší družstvo pohár
100,- Kč

Za oddíl T.J.Lokomotiva Cheb
Ing.Petr Mošna

