
TJ Slavoj Dvorec 
335 03  Nepomuk 3 

oddíl JUDO 

pořádá 

XII. ročník Jarního turnaje 
 

Datum   : 21. dubna 2018 

Místo  : městská hala Nepomuk (naproti sokolovně u tenisových kurtů) 

      GPS Loc: 49°29'17.577"N, 13°35'5.712"E 

Ředitel soutěže : Ing. Josef Jiránek, tel. 724 249 481, e-mail: josef.jiranek@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí : Jan Vavřík, tel. 602 204 060, e-mail: jan.vavrik@email.cz  

Kategorie  : koťata 
        mláďata 
    mladší žáci a žákyně                                                                
    starší žáci a žákyně 
    dorostenci a dorostenky 
     
Pro zvýšení konkurence v kategorii dorostenců bude možnost startu starších žáků (dle SŘJ) v této 

kategorii (musí mít odpovídající hmotnost), bez nutnosti platit podruhé startovné. 

 

Startovné  : 100 Kč  

Časový přehled : 08:00 – 09:00 vážení mláďat 
    09:00 – 10:00 vážení žactva a dorostu 
    10:00 začátek soutěže mláďat 

– zápasy poběží do ukončení kategorie 
– výsledky budou vyhlašovány průběžně 

 

Ceny (žák.kateg.) : závodníci na 1. - 3. místě obdrží pohár a diplom. 12 vylosovaných 

judistů dostane Voucher na nákup nového kimona ! 

 

Upřesnění  : soutěž bude probíhat na 3 tatami 
   občerstvení zajištěno 
   doprava z nádraží ČD do haly pro přijezdivší vlakem zajištěna (nutno se  

    dopředu domluvit s ředitelem soutěže) 

 

V Nepomuku 16. 3. 2018    Za TJ Slavoj Dvorec: Ing. Josef Jiránek 
 

 

 
 

Schválil Plzeňský KSJu dne 23. 3. 2018 - Zdeněk Škarda

mailto:j.jiranek@atlas.cz
mailto:jan.vavrik@email.cz


Podmínky startu: 

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 fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti 

s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích 

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 zavazují respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob 

pořadatelem pověřených k organizaci soutěže. 

 • 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 takové jednání a jeho případné 

následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost. 
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