
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

1.Všeobecná ustanovení :  

 

 

 Datum konání:  20. 4. 2019 

                           Pořadatel:  Judo Beskydy z.s.  

                           Místo konání:  Kulturní centrum - Frýdlant N/Ostravicí. Hlavní 1755,  

                           739 11  Frýdlant N/Ostravicí, Okres Frýdek-Místek.  
                                            

                                             Souřadnice GPS: N : 49° 35' 32.479" E : 18° 21' 27.597" 

                                    Vedoucí projektu:  Luděk Kubíček, tel. 605513429,  

                           Rozhodčí dle delegace.  

  

 

Startovné:  200,- Kč.      8,- euro.    33,- pzl.   za osobu. 

Ceny: Všichni účastníci obdrží medaile a diplomy dle umístění. 

Vítěz každé kategorie obdrží trofej.  

Tři nejúspěšnější kluby obdrží trofej Lysé hory.  

 

 

Uzávěrka přihlášek 18. 4. 2019. judoskpova@seznam.cz , tel. +420605513429  

Nahlásit orientační počet účastníků ve věkové kategorii. NUTNÉ! (RÁDI KONČÍME VČAS.) 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ 200. 

 

 

2.Technická ustanovení : 
 

ZÁVODÍ SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL ČS. JUDA A TOHOTO ROZPISU. 

 
Startují:  Benjamínci roč. 2009-2010, kategorie mini 2011-2012 (chlapci i dívky dle rozvážení). 
              Ml. žáci (roč. 2007-2008, -30,34,38,42,46,50,55,60,66,+66,  žákyně - 30,33,36,40,44,48,52,57,+57 
              St. žáci (roč. 2005-2006), -34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73,  žákyně - 36,40,44,48,52,57,63,+63 
              Dorostenci (roč. 2002-2004) -55,-66,-81,+81,  dorostenky -57,-63,+63 

             Soutěž proběhne na 4. tatami. 
 
 

ČASOVÝ PROGRAM:  VÁŽENÍ A REGISTRACE  8,00 - 9,00 hod. 
Zahájení soutěže proběhne v 10,00hod. Předpokládané ukončení v 15,00hod. 

 
                                                  

         2. ROČNÍK SPOLEČNÉHO RANDORI KLUBŮ V PŘÍHRANIČNÍ BESKYDSKÉ OBLASTI. 

mailto:judoskpova@seznam.cz


3. Další ustanovení : 
 
KIMONA  

Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.  
Závodníci na stupních vítězů nastupují v kimonu.  
 
VEDOUCÍ DRUŢSTVA  

V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 
18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, nebo řediteli soutěže.  
 
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. 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.  

-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.  
 
 

OBČERSTVENÍ: 
Zelňačka jako řemen. Masový párek v rohlíku a další dobroty. 
 
NA STÁNKU: Kimona BAIL, mikiny, trička, chrániče, stahovačky, posilovací  
 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ. 
 

DĚKUJEME SPONZORŮM KLUBU, KTEŘÍ PODPORUJÍ PRÁ  C I S DĚTMI A MLÁDEŽÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

MĚSTA FRÝDEK - MÍSTEK,  

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, 

OBCE RAŠKOVICE A DOBRÁ. 


