Turnaj pod širým nebem 2020
21. ROČNÍK SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ,

1.Všeobecná ustanovení :

Datum konání: 19. 9. 2020
Pořadatel: Sportovní klub policie Ostrava a Judo Beskydy z.s.
Místo konání: Multifunkční hřiště v Dobré u Frýdku Místku
Souřadnice GPS: 49.6735992N, 18.4109236E
Ředitel soutěže: Luděk Kubíček, tel. 605513429.
Hlavní rozhodčí : Roman Chobot.
V případě nepříznivého počasí, bude turnaj přeložen do jiných prostor.

Startovné: 200,- Kč.8,- euro.

33,- pzl.za osobu.

Ceny: Všichni účastníci obdrží medaile a diplomy dle umístění.
Vítěz každé kategorie obdrží trofej. Pět nejúspěšnějších klubů obdrží trofej.

Uzávěrka přihlášek 17. 9. 2019.judoskpova@seznam.cz , tel. +420605513429
Nahlásit počet účastníků, a věkové kategorie NUTNÉ!

2.Technická ustanovení :
ZÁVODÍ SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL ČS. JUDA A TOHOTO ROZPISU.
Startují: Benjamínci roč. 2010-2011, kategorie mini 2012-2013 (chlapci i dívky dle rozvážení).
Ml. žáci (roč. 2008-2009, -30,34,38,42,46,50,55,60,66,+66, žákyně - 30,33,36,40,44,48,52,57,+57
St. žáci (roč. 2006-2007), -34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73, žákyně - 36,40,44,48,52,57,63,+63
Dorostenci (roč. 2003-2005) -55,-66,-81,+81, dorostenky -57,-63,+63
Soutěž proběhne na 4 – 5tatami, dle počtu přihlášených.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ 150 - 200.

ČASOVÝ PROGRAM:

Vážení 10,30 - 11,30 hod.
Zahájení soutěže 12,30 hod.
Vyhlášení bude probíhat průběžně.
Předpokládané ukončení a vyhlášení družstev do 15,30 hod.

3. Další ustanovení :
ÚČASTNÍCI SOUTĚŢE 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.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

DĚKUJEME SPONZORŮM KLUBU, KTEŘÍ PODPORUJÍ PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ.

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, RAŠKOVICE, DOBRÁ.

