
Judoclub Sušice, z.s.  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Judo Kata Sušice 
+ Seminář Katame-no-kata – Franz Edlinger 6. Dan, IJF rozhodčí 

7. a 11. místo z Mistrovství světa v Kata 2004, 12. místo z Mistrovství Evropy v Kata 2007, mnohonásobný mistr Rakouska  

 

Rozpis soutěže a semináře 

 
Pořadatel: Judoclub Sušice, z.s. 

Datum konání: Soutěž 9. 6. 2018, seminář 9. – 10. 6. 2018 

Místo konání: Sportovní hala SOŠ a SOU Sušice, Volšovská 1139 - vstup z ulice Křičkova 

Ředitel soutěže: Petr Kämpf, mobil: 721 852 302, e-mail: judo-susice@seznam.cz 

Rozhodčí: Dr. Franz Edlinger IJF 

Informace: ředitel soutěže, mobil: 721 852 302, e-mail: judo-susice@seznam.cz 

Časový program: SOBOTA - 9.6. 

 08:00 – 08:30 prezentace, kontrola dokladů 

 09:00 zahájení soutěže KATA 

 13:00 cca předpokládaný konec soutěže, pauza na oběd cca 2 hodiny, následuje seminář, 

   začátek semináře může být operativně posunut, začne však nejdříve v 15:00 

 15:00 – 17:00 Seminář Katame-no-kata 

 17:00 – 17:30 Pauza 

 17:30 – 19:30 Seminář Katame-no-kata 

 NEDĚLE – 10.6. 

 09:00 – 11:00 Seminář Katame-no-kata 

 11:00 – 11:30 Pauza 

 11:30 – 13:00 Katame-no-kata - demonstrace 

Přihlášky: Závazné do 31. 5. 2018, na e-mail: judo-susice@seznam.cz. 

 Z kapacitních důvodů bude počet startujících v soutěži a účastníků semináře omezen! Přihlašujte se proto zavčasu! 

Platební podmínky: Bankovním převodem do 4. 6. 2018 na č.ú. 115-1549230297/0100. Přihlášeným bude vystavena faktura. 

Startovné: 200,- Kč/osoba/KATA 

Seminář: 600 Kč/osoba, výklad bude tlumočen do češtiny 

Technické ustanovení:  Soutěž proběhne na 1 tatami. Soutěží se dle platných pravidel a tohoto rozpisu. Počet startujících dvojic je omezen 

(max. 16 – 18 Kata). Vzhledem k tomuto omezení může závodník v každé Kata nastoupit pouze jedenkrát. 

Podmínky startu: Bez předchozího přihlášení a uhrazení startovného nebude závodníkovi start povolen! Přihlášení a platba v den konání 

soutěže nebudou možné! Startující musí být členy ČSJu a mít zaplacenou licenci na rok 2018. Požadavky na technickou 

vyspělost závodníků: Katame-no-kata min. 5. Kyu, Nage-no-kata min. 4. Kyu, Kime-no-kata min. 1. Kyu 

Mladší žactvo U13: Katame-no-kata 

Starší žactvo U15: Katame-no-kata 

 Nage-no-kata – (Te-waza, Goshi-waza, Ashi-waza) 

Dorost U18: Katame-no-kata 

 Nage-no-kata – (Te-waza, Goshi-waza, Ashi-waza) 

Senioři: Katame-no-kata 

 Nage-no-kata 

 Kime-no-kata 

Kimona: Bílá, dle stávajících pravidel Juda 

Vyhlášení výsledků: Diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení výsledků na konci soutěže, na stupně vítězů nastupují judisté 

v bílém kimonu, bez bot a ponožek 

Ubytování: Zajišťuje si každý sám. Na výběr: Penzion u Vítovců 376 523 224, Hotel Svatobor 721 043 637, Hotel Fuferna 606 751 

639, Hotel Gabreta 376 523 308, Hotel na Pekárně 603 241 750, Penzion Hella 606 889 440 

V Sušici dne: 12. 4. 2018 

 

Schválil:   

 ________________                            ________________ 

 Za Judoclub Sušice      Za KSJu Plzeň 

 Petr Kämpf      Zdeněk Škarda 



Judoclub Sušice, z.s.  
_________________________________________________________________________________________________ 
Ostatní ustanovení: 
1. Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační pracovníci) souhlas s: 
- zpracováním a evidencí osobních údajů dle aktuálně platného zákona „o ochraně osobních údajů“ pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. Pořadatel se zavazuje s 
těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy 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 
  
2. 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 

Přihláška na soutěž Kata 
Kontaktní telefon: …………………………………….         Kontaktní e-mail: ……………………………………………………………………….. (vedoucí Klubu / Oddílu) 

Výběr Kata: Katame-no-kata, Nage-no-kata, Kime-no-kata 

 Soutěžní Kata Příjmení, Jméno (mobil) Ročník Kyu/Dan Klub / Oddíl 
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Přihláška na seminář Kata 
 Příjmení, Jméno Klub / Oddíl Mobil / E-mail 
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Fakturační údaje (prosíme o vyplnění) 
Fakturu si přeji vystavit na      klub /     fyzickou osobu (osoby) 

 Klub / FO Fakturační adresa IČ Mobil / E-mail 
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