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ROZPIS 

 

Všeobecná ustanovení: 
Pořadatel:   Judo Železo Hranice 

Datum:    Sobota 7. srpna 2021 

Místo:    Sportovní hala Naparia Hranice  

Ředitel soutěže:   Jiří Štěpán 

Rozhodčí:   Dle delegace KR ČSju  

Přihlášky:  čeští závodníci elektronicky do 5.8.2021 do 23:00 hodin zde… Závodníci z ciziny do 5.8.2020 do 

23:00 hodin zde… Nepřihlášení závodníci nemohou startovat.  

Náklady:   závodníci startují na náklady svých oddílů, delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle HS 

Startovné:   všechny kategorie 300,- Kč /12€ (cizinci, platí se při prezentaci při zakoupení start. Lístků) 

Informace:   ředitel soutěže 

Technická ustanovení: 
Startují:   Dorostenci a dorostenky U19 ročník narození 2003 – 2006  

   Muži a ženy – ročník narození 2003 a starší,  

muži: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

ženy: -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

Podmínky účasti:  zaplacený členský poplatek ČSJu za rok 2021 

Časový pořad:   Pátek 

    19.00 – 20.00 hod.  – vážení (tolerance +2 kg) 

    20:00 – 21:00 hod. - losování, nasazování 

Sobota 

8.00 – 8.30 hod.  – vážení (tolerance +2 kg) – již není možný posun do jiné HK 

9.00 hod. - zahájení soutěže U19 

 

13:00 – 13:30 hod. – vážení (tolerance +2 kg) – již není možný posun do jiné HK 

13:45 hod. - zahájení soutěže mužů a žen 

Systém soutěže:  

• Během nedělního kontrolního vážení již není možný posun do jiné hmotnostní kategorie. V případě, že závodník 

přihlášený do dané hmotnostní kategorie nepotvrdí při tomto kontrolním vážení svojí hmotnost do hmotnostní 

kategorie, do níž byl přihlášen, nemá právo startovat. Startovné se v tomto případě nevrací. 

 

Zdravotní dozor:  zajistí pořadatel 

Námitky:   na místě u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč 

Poznámka:  Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje 

právo změny časového pořadu. 

 Časový harmonogram bude upraven tak, aby počet účastníků v jednom čase nepřesáhnul maximální 

počet 200 osob.   

Ubytování – závazné ubytování je možné objednat do 31. července 2021 na adrese: 

jiri.stepan@upol.cz, předmět: „Ubytování Hranický pohár 2021“ 

Ubytovna BB 450,- Kč/noc  Hotel Cementář/Centrum BB 650,- Kč. 

Za ČSJu 2.7.2020 schválil:         Za Judo Železo Hranice 

Roman Kalous          Marek Nádvorník 

Start staršího žactva ve vyšší 

věkové kategorii není možný! 
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