JUDO SK Královo Pole Brno, z.s., Vodova 108, Brno 612 00, IČ: 22670271, DIČ: CZ22670271

25. ročník otevřeného

TURNAJE PRÍPRAVEK 2019
Místo konání:

Brno, Vodova 336/108, 612 00, Městská hala Vodova, tělocvična Judo SK KP Brno

Datum konání:
12. 1. 2019
23. 2. 2019
23. 3. 2019
13. 4. 2019
7. 9. 2019
30. 11. 2019
11. 1. 2020

Jen do 5.kyu (žlutý pás)
Jen do 5.kyu (žlutý pás)
Jen do 5.kyu (žlutý pás)
Až do 4.kyu (oranžový pás)
Jen do 5.kyu (žlutý pás)
Až do 4.kyu (oranžový pás)
Jen do 5.kyu (žlutý pás)

Pořadatel:

JUDO SK KP BRNO z. s.

Ředitel soutěže:

Radim Preis (tel: +420 606 601 419), e-mail: radimpreis@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Michaela Žváčková

Zvýšené startovné na 200 Kč, platí i zahraniční účastníci!
Po ukončení soutěže proběhne Krajský přebor starších žáků JMK.
Zvýšené startovné na 200 Kč, platí i zahraniční účastníci!

Časový program: Vážení: 9:00 - 10:00 hod.
Zahájení soutěže: hned po rozlosování.
Kategorie:

Mini mláďata chlapci i dívky (2011 – 2012)
Mláďata chlapci i dívky (2009 - 2010)
Mladší žáci a žákyně (2007 - 2008)
Starší žáci a žákyně (2005 - 2006)

Systém soutěže:

Jen tabulky.

Startovné:

100 Kč (zahraniční účastníci, neplatí startovné).
200 Kč – 13. 4. 2019 a 30. 11. 2019 platí zahraniční účastníci startovné.

Ceny:

100 Kč všichni závodníci obdrží diplom.
200 Kč závodníci na 1. – 3. místě obdrží pamětní medaili a diplom.

Podmínky účasti:

Platný doklad dle SŘJ. Cizí státní příslušníci startují na platný pas nebo občanský
průkaz.

Technická ustanovení:     Soutěž probíhá dle platných pravidel juda a soutěžního řádu ČSJu a proběhne
na 4 tatami. Soutěže se mohou zúčastnit jen závodníci a závodnice, kteří jsou držiteli max. 5.kyu.
Zkušenější závodníci, kteří jsou držiteli max. 4.kyu, se mohou zúčastnit tohoto turnaje, pouze v dubnu
a listopadu.
Poznámka: Tato pozvánka platí pro všechny uvedené termíny a nebude již znovu zasílána!
Vstup do tělocvičny, bude možný jen v přezůvkách.
Pokud dojde ke změně termínu konání turnaje, bude tato změna oznámena na: http://skkp.cz/

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. 101/2000Sb., 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 prohlášením 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 zavazují 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.

Schváleno STK KSJu JMK
Dne: 25. 11. 2018

Vydal místopředseda JUDO SKKP Brno z.s.
Radim Preis

