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ROZPIS 

 

Všeobecná ustanovení: 
Pořadatel:   Judoclub Plzeň 

Datum:    SOBOTA 22. únor 2020 

Místo:    Nová sportovní hala 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 19. února 2020 do 23:00 hodin zde… 

 Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlášení závodníků po dosažení 300 přihlášených.  

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

Startovné:   všechny kategorie 200,- Kč, platí se při prezentaci při zakoupení start. lístků 

Informace:   ředitel soutěže 

Technická ustanovení: 
Startují:    

mladší žáci a žákyně ročník narození 2008 – 2009 

starší žáci a žákyně ročník narození 2006 - 2007 

 

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

Časový pořad:   Sobota 

8.00 - 9.00 hod. - prezentace, vážení 

9.00 - 9.30 hod. - losování, nasazování 

10.00  - zahájení soutěže 

soutěž proběhne na 4 tatami 

 

Zdravotní dozor:  zajistí pořadatel 

Ceny:    závodníci na 1. - 3. místě v každé hmotnostní kategorii obdrží pohár a diplom 

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

Poznámka:  Ve sportovní hale je nutné používat přezůvky! Bez přezůvek nebudou účastníci vpuštěni do 

tělocvičny! 

Občerstvení je v hale zajištěno. 

 

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

časového pořadu. 

 

Za KS ČSJu 15.1.2020 schválil:          

Roman Kalous 

 

 

 

 

 

 

 

https://evidence.czechjudo.org/LoginEvent.aspx?event=359
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Tréninkový kemp po turnaji 
 

Datum:  22.- 23. 2.2020 (sobota – neděle) 

Místo:   Sportovní hala SG, Vejprnická 56, Plzeň  

Cena:   550 kč/osoba/noc/plná penze  

Náhrady na dopravu a účast pro kluby plzeňského kraje budou upřesněny.  

 

Ubytování:  na internátu SG nebo SPŠE Částkova ul. Plzeň 

Strava: sobota večeře, neděle snídaně, oběd – (balíček na cestu)  

Program:  

sobota:  

- po turnaji (cca 16:00 – 17:30) – newaza – technika/ randori  

neděle:  

- 9:00 – 11:00 – tachi waza – TETA/randori  

Přihlášení:  

Nahlášení počtu účastníků na email dedecekkuba@seznam.cz nebo tel. 737819896 
nejpozději do 18.2.2020 - z důvodu objednání noclehu a stravy.  

 

Další informace:  

Jakub Dědeček – Tel.: 737819896 


