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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽÁCTVA 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  Judoklub Jablonec nad Nisou 

• Datum konání:  6. listopad 2012 – mladší žactvo 

7. listopad 2021 – starší žactvo 

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

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

• Startují:  Závodníci uvedení na startovní listině MU13, WU13 a MU15. 

Pro starší žákyně je přihlášení je povinné zde… do 3.11.2021 do 23:00 
hodin.  

Nepřihlášené závodnice nemají možnost startu! 
 

• Ubytování:  telefonicky:  
Hotel Rehavital, tel. 483 317 596 
Hotel Merkur, tel: 483 312 741 
Hotel Sport, tel: 483 312 270 
Internát Smetanova ul. Informace zde… 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu 

• Startovné:  250,- Kč,  hradí se převodem na účet 

• Úhrada startovného:  nejpozději do 4.11.2021 musí každý klub jednotně uhradit 

startovné za své přihlášené závodníky převodem na bankovní účet:  508 099 8001/5500 

Při platbě se musí vyplnit variabilní symboly:   

• Mladší žactvo: 21418 

• Starší žactvo:  21419 

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

Závodníci, kteří nebudou mít uhrazené startovné ve stanoveném termínu, nebudou  startovat! 

• Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník e-mailem na adrese 
kalous@czechjudo.cz odhlášen nejpozději do čtvrtka 4.11.2021 do 12:00 hodin, bude 
startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a 
propadá pořadateli. 
 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže 

• Poznámka:  soutěž proběhne na 5 tatami 

Závodníci startují ve váhové kategorii, ve které jsou zváženi před turnajem 

Startovní listina mladšího žactva a starších žáků bude zveřejněna na www.czechjudo.org. 

 

mailto:man@nemjbc.cz
https://evidence.czechjudo.org/LoginEvent.aspx?event=506
https://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/V%C3%BDsledky/2021/P%C4%8CR%20mlad%C5%A1%C3%AD%20%C5%BEactvo/Nab%C3%ADdka%20ubytov%C3%A1n%C3%AD%20na%20P%C4%8CR%20ml.pdf
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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

 
PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 

- uzavřená soutěž pro mladší žáky a žákyně 

• Časový pořad:   Sobota 6.11 2021 

8:00 – 9:30 - prezentace a vážení 
9:30 – 10.00 - losování 
10:00 – zahajovací ceremoniál 
10:30 – zahájení soutěže  
 

• Hm. Kategorie:  Žáci mladší: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
Žákyně mladší: -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 

 

• Startují:   Mladší žáci a žákyně uvedené na startovní listině,  
ročník 2009-2010 
Podmínkou startu je min. 5 KYU a členský poplatek 300,- Kč, 
uhrazené startovné. 

• Poznámka:  Nasazení závodníků se nebude provádět 

 

PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY 
STARŠÍCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 

- uzavřená soutěž pro starší žáky 

• Časový pořad:  Neděle - 7.11.2021 
  8:30 – 9:30 - prezentace a vážení 
  9:30 – 10.00 - losování 
10:15 – zahajovací ceremoniál 
10:30 – zahájení soutěže  

      

• Hm. Kategorie:   Žáci starší: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg 
Žákyně starší:  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  

• Startují:     
Starší žáci dle startovní listiny ročník 2007 – 2008. 
Starší žákyně ročník 2007 – 2008. 
Pro starší žákyně je přihlášení povinné zde… do 3.11.2021 do 23:00 hodin.  
Nepřihlášené závodnice nemají možnost startu! 

• Podmínky účasti: Platná evidenční karta ČSJu s uhrazeným licenčním poplatkem      
300,- pro rok 2021,  min. 5 KYU, uhrazené startovné. 

• Poznámka:  Nasazení závodníků se nebude provádět 

 

 

https://evidence.czechjudo.org/LoginEvent.aspx?event=506
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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

 Roman KALOUS                                                            
sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Praze dne 18.10.2021 
 


