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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK 

OTEVŘENÁ SOUTĚŽ 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  SKP Judo Jičín 

• Datum konání: 5. říjen 2019 – sobota  

• Místo konání: Sportovní areál Jičín 

• Ředitel soutěže: Milan Letošník, tel.: 773472008, e-mail: letosnic@seznam.cz 

• Přihlášení:  Přihlášení je povinné zde… do 2.10.2019 do 23:00 hodin.  
Nepřihlášení závodníci nemají možnost startu! 

• Ubytování:  do 27.9.2019 na adresu ředitele soutěže 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu 

Technické ustanovení 

• Časový pořad:   
Pátek 4.10.2019 

19:00 – 19:30 - prezentace a vážení ve sportovní hale 
 

Sobota 5.10.2019 
8:30 – 9:30 - prezentace a vážení 
9:00 – 9:30 – kontrolní vážení závodníků zvážených v pátek*  
9:30 – 10.00 - losování 
10:15 – zahajovací ceremoniál 
10:30 – zahájení soutěže  
 

• Hm. Kategorie: Junioři:  -55 kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
Juniorky: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 

 

• Startovné:  300,-Kč pro přihlášené závodníky  

• Startují:  Junioři a juniorky narození v r. 1999-2001 

Dorostenci a dorostenky dle SŘJ 

• Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘJ s uhrazeným licenčním poplatkem  300,- pro rok 2019,   

• Poznámka:  Soutěž proběhne na 3 tatami. 
Nasazení závodníků na základě RL a potřeb reprezentace ČR provádí trenér RD 
juniorů.  
*Hmotnost vylosovaného sportovce nesmí být o více než 5% vyšší (bez kimona), než je 

oficiální maximální hmotnostní limit dané kategorie. V případě, že nebude tato podmínka 
splněna, závodníkovi nebude umožněn start. Pro toto kontrolní vážení je povoleno jen 
jedno vážení (nikoliv kontrolní) 

 

Partneři ČSJu 

Aktualizace k 27.9.2019 

https://evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx
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Ostatní ustanovení 

KIMONA: 
- Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.  
- Kimona dále podléhají schváleným rozměrům, dle pravidel IJF  
- Na soutěži bude probíhat kontrola kimon pomocí sokuteiki.. 

- Druzí čtení závodníci musí nastoupit v modrém kimonu. 
- Pro závodníky startující na MČR juniorů a juniorek platí povinnost nastoupit v bílém nebo modrém 

kimonu, které je označeno logem IFJ Approved s modrým nebo červeným orámováním (tzv. blue 
label nebo red label).  

- Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí backnumbers odpovídat platným pravidlům 
IJF. 

- Jméno uvedené na backnumbers musí být shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména 
shodná, bude závodník rozhodčím vyzván k výměně kimona. V případě, že tak neučiní ve stanoveném čase, bude 
diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat. 

- Závodníci na stupních vítězů nastupují v bílém kimonu 
 

CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ 
- Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích ČSJu.  

- Trenéři, kteří nebudou oblečeni v souladu výše uvedenými zásadami, nebudou připuštěni k tatami. Více zde… 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
- povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů 

- diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů 

- na stupně vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek 

- v případě, že ve váhové kategorii bojují tři závodníci, je oceňován a vyhlášen vítěz na 1. a 2. Místě. V případě, že jsou 

ve váhové kategorii dva závodníci, je vyhlašován pouze vítěz hmotnostní kategorie. 

  PŘIHLÁŠENÍM DO TÉTO SOUTĚŽE DÁVAJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI (ZÁVODNÍCI, TRENÉŘI, DOPROVOD A DALŠÍ 
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI) SOUHLAS SE: 

- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., 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 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 

MIMOŘÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA 
- Závodník mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii, se musí prokázat v průběhu vážení závodníků platným 

dokladem o zjištění o své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii od sportovního lékaře nebo 

písemným čestným prohlášením, že takový doklad vlastní.  

- V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů  ke kontrole 

STK ČSJu platný doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii. 

  
Roman KALOUS                                                            
sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Praze dne 27. září 2019 

http://www.czechjudo.org/lexikon-judo-zasady-pro-chovani-treneru

