
GRAND PRIX OSTRAVA 2015  
                            Český pohár - mužů a žen  

                               

          
Pořadatel:  1. JUDO CLUB Baník Ostrava o.s., J. Misky 71/11, 700 30 Ostrava - Dubina

Místo konání:             hala SAREZA, Hrušovská 15, Ostrava - Přívoz, GPS: 49°51'6.12" N, 18°16'58.4" E

Datum: 21.03.2015 - sobota:  muži a ženy

Ředitel soutěže:  Roman Martínek  

kontakt:  +420737120188  E-mail: romanmartinek@1jcbo.cz www.1JCBO.cz
Hl. rozhodčí:  Deleguje ČSJu společně s ostatními rozhodčími.

Přihlášky:       19.03.2015 závodníci ČR : www.czechjudo.org     Zahraniční u ředitele soutěže

Startovné:    250,-Kč/10 Euro pro všechny startující

          Ubytovna  dle aktuálního ceníku

             Tatami 

 Závodí se dle platných pravidel a soutěžního řádu ČSJu na 3-Tatami.

 Zavodníci soutěží na vlastní náklady.

 Rozhodčí a činovníci budou odměněni dle ekonomických směrnic ČSJu.

Dorostenci a dorostenky musí být nositelé nejméně 3.kyu a starší 16-ti let a junioři a  

juniorky bez omezení. 

Váhová tolerance 1kg

Ceny:     Závodníci na 1. až 3.místě obdrží medaili a diplom.

Schváleno STK ČSJu: 15.9.2014 Ing. Martin Pavlica Roman Martínek

      předseda klubu      ředitel soutěže

Memoriál Jana Stankoviče

Vážení Zahájení

termín přihlášení 

k ubytování
Ubytování: do 13.03.2015

Časový pořad:
9:00 – 10:00 hod.   11:00 hod.

Nar.  1994 a starší -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg

Startují:

Nar. 1994 a starší -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

muži

ženy

Sobota

21.3.2015
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Memoriál Jana Stankoviče

Ostatní ustanovení:
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
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