Velikonoční turnaj judo Karviná
Mladší a starší žáci a žákyně, mláďata

6. duben 2019
1. Všeobecná ustanovení :
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Ředitel turnaje:

MSK judo Karviná ve spolupráci s Statutárním městem Karviná
6. duben 2019
ZŠ Prameny, Karviná - Ráj
Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj,
Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz ,

Hlavní rozhodčí:
Ostatní rozhodčí:
Informace :
Startovné:
Přihlášky:

Rabas Petr
dle delegace
u ředitele turnaje
200 Kč., 10 euro, za každého závodníka
nejpozději do 27.3.2019 na adrese: Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj,
Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz

2. Hospodářské náležitosti :
Delegováni rozhodčí budou odměněni dle Ekonomických směrnic KSJu Moravskoslezského kraje
Závodníci startují na vlastní náklady

3. Technická ustanovení:
Startují: Mladší žáci – ročník narození
2008 - 2007
v hmotnostních kat.:
-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66
Starší žáci – ročník narození
2006 - 2005
v hmotnostních kat.:
-34 -38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73
Mladší žákyně – ročník narození 2008 - 2007
v hmotnostních kat.:
-30,-33,-36,-40,-44,-48,-52,-57,+57
Starší žákyně – ročník narození
2005 - 2006
v hmotnostních kat.:
-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63
Mláďata U9 – ročník narození
2011 – 2012 (musí být dodržena roční příprava – datum na Evidenční kartě)
Mláďata U11 – ročník narození
2009 – 2010 (musí být dodržena roční příprava – datum na Evidenční kartě)
Podmínka účasti:

Platná Evidenční karta ČSJu (u zahraničních závodníků - průkaz juda)
Za lékařskou prohlídku zodpovídá trenér –rodič.

Časový pořad:

vážení
losování
zahájení

Poznámka:

8:00 - 9:00 hodin
9:00 - 10:00 hodin
10:00 hodin

Závodníci na 1.-3. místě obdrží diplom medaili a drobnou cenu
Soutěž proběhne na 4 tatami ve 2 tělocvičnách
Občerstvení zajištěno
Prosíme oddíly o vyslání svého rozhodčího
Přezůvky s sebou! Bez přezůvek nebudou závodníci ani doprovod vpuštěni do tělocvičny!

P O Z O R:
Přihlášení emailem je podmínkou pro start!!!
Předpokládány konec turnaje je kolem 16:00 hodiny (kdo spěchá nejezděte, děkuji)
Rabas Petr
Za STK ČSJu dne 17.2.2019:

