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Kontakt:  
E-mail: ksju.pk@gmail.com 

http://www.judoclubplzen.cz/ksju/ 

 

 

 

ROZPIS 

 

Všeobecná ustanovení: 
Pořadatel:   Judoclub Plzeň 

Datum:    SOBOTA 7. září 2019 

Místo:    Dojo Sportovního gymnázia v Plzeni, Vejprnická 56, Plzeň, 31800  

Ředitel soutěže:   Zbyněk Rubáš 

Hlavní rozhodčí:  Jan Vavřík, Plzeň 

Ostatní rozhodčí:  určí KR Plzeňského kraje 

Přihlášky:  elektronicky do 4. září 2019 do 20:00 hodin na email: dedecekkuba@seznam.cz 

 Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlášení závodníků po dosažení 200 přihlášených.  

Náklady:   závodníci startují na náklady svých oddílů, delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle HS 

Startovné:   všechny kategorie 150,- Kč, platí se při prezentaci při zakoupení start. lístků 

Informace:   ředitel soutěže 

Technická ustanovení: 
Startují:   závodníci z klubů Jihozápadního regionu – Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj 

mladší žáci a žákyně ročník narození 2007 – 2008 

starší žáci a žákyně ročník narození 2005 - 2006 

 

Podmínky účasti:  min. 5/6. kyu, zaplacený členský poplatek ČSJu 

Časový pořad:   Sobota - KP Plzeňského kraje U13 a U15 

8:30 – 9:00 hod. - prezentace, vážení účastníků KP Plzeňského kraje U13 a U15 

9:00 – 9:30 hod. - losování, nasazování účastníků KP Plzeňského kraje U13 a U15 

9:30 hod. - zahájení KP Plzeňského kraje U13 a U15 

Turnaj JZR U13 a U15 

9:30 – 10:00 hod. - prezentace, vážení účastníků Turnaje JZR U13 a U15 

10:00 – 10:30 hod. - losování, nasazování účastníků Turnaje JZR U13 a U15 

Cca 10:30 – 11:00 hod. - zahájení Turnaje JZR U13 a U15 

soutěž proběhne na třech tatami 

Tréninkový sraz U13 a U15 

   Proběhne po skončení turnaje JZR 

V průběhu tréninkového srazu proběhne porada zástupců klubů JZR – plán práce na r. 2019  

Zdravotní dozor:  zajistí pořadatel 

Ceny:    závodníci na 1. - 3. místě v každé hmotnostní kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu 

Námitky:   na místě u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč 

Poznámka:   Ve sportovní hale je nutné používat přezůvky! 

 

Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového 

pořadu. 

 

Za KS ČSJu 1.8.2019 schválil:          

Roman Kalous 


