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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK 

OTEVŘENÁ SOUTĚŽ 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  Judoklub Jablonec 

• Datum konání: 16. říjen 2021 – sobota  

• Místo konání: Městská hala, U Přehrady 20, Jablonec nad Nisou 

• Ředitel soutěže: MUDr.Michael Man mob.: 732936471 e-mail: man@nemjbc.cz 

• Přihlášení:  Přihlášení je povinné zde… do 13.10.2021 do 23:00 hodin.  
Nepřihlášení závodníci nemají možnost startu! 

• Ubytování:  telefonicky:  
Hotel Rehavital, tel. 483 317 596 
Hotel Merkur, tel: 483 312 741 
Hotel Sport, tel: 483 312 270 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu 

Technické ustanovení 

• Časový pořad:   
Pátek 15.10.2021 

19:00 – 19:30 - prezentace a vážení ve sportovní hale 
 

Sobota 16.10.2021 
8:30 – 9:30 - prezentace a vážení 
9:30 – 10.00 - losování 
10:15 – zahajovací ceremoniál 
10:30 – zahájení soutěže  
 

• Hm. Kategorie: Junioři:  -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
Juniorky: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 

 

• Startovné:  300,-Kč pro přihlášené závodníky  

• Úhrada startovného:  nejpozději do 14.10.2021 musí každý klub jednotně uhradit i startovné za 
své přihlášené závodníky převodem na bankovní účet:  508 099 8001/5500 

Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol:  21414 

Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků.  

• Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník e-mailem na adrese kalous@czechjudo.cz 
odhlášen nejpozději do čtvrtka 15.10.2021 do 12:00 hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. 
Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli. 

• Startují:  Junioři a juniorky narození v r. 2001 - 2007 

Dorostenci a dorostenky dle SŘJ 

• Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘJ s uhrazeným licenčním poplatkem  300,- pro rok 2021,   

• Poznámka:  Soutěž proběhne na 3 tatami. 
Nasazení závodníků provádí trenér RD juniorů.  
Soutěž proběhne na 3 tatami  
Vybraní závodníci se musejí podrobit případné dopingové kontrole 

https://evidence.czechjudo.org/LoginEvent.aspx?event=501
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• Proticovidová opatření: Budou zveřejněna na svazových stránkách dle aktuálních opatření MZ 
ČR 

 

 

MIMOŘÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA 
- Závodník mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii, se musí prokázat v průběhu vážení závodníků platným 

dokladem o zjištění o své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii od sportovního lékaře nebo 

písemným čestným prohlášením, že takový doklad vlastní.  

- V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů  ke kontrole 

STK ČSJu platný doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii. 

  
Roman KALOUS                                                            
sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Praze dne 4. října 2021 


