TJ OSTRAVA
oddíl judo pořádá

VELKOU CENU OSTRAVY
1.Všeobecné ustanovení
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Ředitel turnaje:
Hlavní rozhodčí:
Ostatní rozhodčí:
Rozhodčí:
Informace:
Ubytování:

TJ Ostrava – oddíl judo
Sobota 13.4.2019
areál TJ Ostrava Varenská 40a
Petr Sumara Na Jízdárně 22, 702 00 Moravská Ostrava
email: petr.sumara@email.cz , mobil : 775 093 834
Roman Chobot
za jednotnou odměnu 500,- Kč (nutno vzít předepsaný oděv)
Zajistí pořadatel
u ředitele turnaje
do 1.4. 2019 u ředitele turnaje

2.Hospodářské náležitosti
Závodníci startují na vlastní náklady

3. Technická ustanovení
Předpis:

Soutěž proběhne dle platných pravidel judo a SŘ ČsJu

Startují:

Benjamínci: chlapci a děvčata ročník 2009- 2010
Mini:
chlapci a děvčata ročník 2011 - 2012

Váhové kategorie dle rozvážení
Start na zodpovědnost trenéra nebo rodiče
Startovné:

200,- Kč/ 8 Euro za každého startujícího

Podmínky účasti:

Platná licence pro rok 2019

Časový pořad:

Sobota 13.4.2019

Ceny:

Závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom a medaili
Družstvo na 1. – 3. místě obdrží pohár

Poznámka:

Soutěž proběhne na 4 tatami

8.00 – 10.00 vážení
10.00 – 11.00 losování
11.15 zahájení soutěže

Za TJ OSTRAVA Vás srdečně zve Petr Sumara – předseda oddílu judo
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Startují:
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KVALIFIKAČNÍ TURNAJ PRO MLADŠÍ ŽÁKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Mladší žáci U 13:
ročník 2007-2008 -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66kg
Mladší žákyně U 13: ročník 2007-2008 -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg

Starší žáci U 15:
Starší žákyně U 15:

ročník 2005-2006 - 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
ročník 2005-2006 - 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63

Startovné:
Podmínky účasti:

200,- Kč/ 8 Euro za každého startujícího
Platná licence pro rok 2019

Časový pořad:

Sobota 13.4.2019

Ceny:

Poznámka:

8:00 – 10.00 vážení
10.00 – 11.00 losování
11.15 zahájení soutěže
Závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom a medaili
Družstvo na 1. – 3. místě obdrží pohár
Soutěž proběhne na 4 tatami

Za TJ OSTRAVA Vás srdečně zve Petr Sumara – předseda oddílu judo

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

