
Mezinárodní Velká cena Nového Bydžova 

21.ročník 

„O pohár Josefa Verfla“ - Český pohár 
 

 

 

Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel:   SKP JUDO NOVÝ BYDŽOV z.s. 

Datum konání:  Sobota - 25.5.2019 

Místo konání:   Hokejová hala, Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov Ředitel 

soutěže:  Jaroslav Hnát, tel. +420 775 908 819, email: hnat.j@seznam.cz 

Rozhodčí:  deleguje KR ČSJu 

Sportovní ředitel:  Roman Kalous, tel. +420 602 273 617 

  e-mail: kalous@czechjudo.cz 

Přihlášky:  elektronicky do 22.5.2019 do 23:00 hodin zde… 

Ubytování:  Nutno nárokovat u pana Jaroslava Hnáta. 

  tel. +420 775 908 819, e-mail. hnat.j@seznam.cz 

Startovné:  Přihlášení závodníci 300,-Kč. 

  Nepřihlášení závodníci 450,-Kč 

Technická ustanovení: 

 

Předpis:  Závodí se dle platných pravidel judo, SŘJ a tohoto rozpisu. 

  Soutěž proběhne na 5 tatami. 

 

Startují:   

 Starší žáci žákyně U15 (nar. 2006 – 2005) 

  MU15 - 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg – 3 min. 

  FU15 - 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg – 3 min. 

 Dorostenci a dorostenky U18 (nar. 2004 – 2002) 

  MU18 - 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg – 4 min. 

  FU18 - 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg – 4 min. 

 

 

Systém:  Do 6 závodníků každý s každým, při 7 a více závodnících 

  systém K.O. s dvojitou repasáží (systém EJU). 

 

Časový pořad:  sobota 25.5.2019 

  8:00 – 9:00 vážení U15 

  9:00 – 10:00 losování U15  

  10:00 – zahájení soutěže U15 

  10:30 – 11:30 vážení U18 

  po U15 zahájení soutěže U18 
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Ceny: Závodníci na 1. až 3. místě obdrží medaili a diplom. 

 Nejlepší družstva v každé věkové kategorii obdrží pohár. 

 Závodník je povinen dostavit se na vyhlášení výsledků,   

 jinak medaile propadá. Totéž platí i pro zástupce oddílu při  

 vyhlášení družstev. 

 

Poznámka: Na soutěž jsou pozvání zahraniční závodníci. 

 Účast v roce 2018 – 479 závodníků z osmi zemí. 

 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rozpis schválil: Roman Kalous 


