
T. J. Sokol Mohelnice - oddíl judo 
     pořádá  

 

 
Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel:  T. J. Sokol Mohelnice, oddíl judo 

2. Termín:  NEDĚLE! 10. října 2021 

3. Místo konání: sportovní hala SPŠE a OA Mohelnice, Olomoucká ulice 

4. Ředitel soutěže: Mgr. Jaroslav Švec, Luční 8, 789 85 Mohelnice 
   mobil:   604 585 480, e-mail: svec.jaroslav@centrum.cz 

5. Rozhodčí:  dle delegace KR KSJu Olomouckého kraje  

6. Přihlášky:  písemně, telefonicky do 6. 10. 2021 na adresu ředitele soutěže   

7. Ubytování:  možno  z á v a z n ě  objednat spolu s přihláškou 

8. Startovné:  200,- Kč 

9. Ostatní náklady: závodníci startují na náklady svého oddílu 
    

Technická ustanovení: 

1. Předpis:  Závodí se podle platných pravidel ČSJu, SŘJ a tohoto rozpisu 
2. Startují:  mláďata U9 chlapci a dívky ročník 2013 - 2014 

              váhové  kategorie dle rozvážení  
   mláďata U 11 chlapci a dívky ročník 2011 - 2012 
   váhové kategorie dle rozvážení 
   kategorie mladší žáci a žákyně U13 ročník 2009 - 2010 
    ml. žáci: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg  
    ml. žákyně: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg 
    kategorie starší žáci a žákyně U15 ročník 2007 - 2008 
     starší žáci: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg  
    starší žákyně: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg 

kategorie dorostenci a dorostenky U18 ročník 2004 - 2006 
dorostenci: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg  
dorostenky: 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg        

3. Podmínky:   platný doklad dle SŘJ s uhrazeným licenčním poplatkem pro rok 2021 

4. Ceny:   Závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom, nejlepší člen Sokola  
                                       v každé váhové kategorii obdrží titul „Přeborník ČOS 2021“   

5. Čas. pořad:    neděle 10. října 2021       
         8.00   -   9.00   prezentace a vážení mláďata 
       9.00   - 10.00   losování 
                     10.00     slavnostní nástup a zahájení soutěže, soutěž mláďat 
    10.30  -  11.30  prezentace a vážení mladší a starší žáci a žákyně a dorost 
                                                       11.30 -   12:30  losování 
                         zahájení soutěže mladších a starších žáků a žákyň a dorostu 

6. Poznámka:  soutěž proběhne na 3 tatami  

       
Schváleno Komisí sportu juda ČOS                                                 Mgr. Jaroslav Švec   

Schváleno komisí STK KSJu dne: 29. 7. 2021                                                             předseda oddílu judo T. J. Sokol Mohelnice 
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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. 

Vedoucí družstva: 

 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, 

sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva 

soutěž opustit, ustanoví nového vedoucího družstva. Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou 

stanoveny RMS čl. 1.13. 

 

Účastníci se musí podrobit aktuálnímu epidemiologickému opatření. V případě, že nebudou tato 

opatření respektovat, budou ze soutěže vyloučeni. 

 

 


