
Jihočeský krajský svaz juda   vypisuje    pro rok 2018 

 

Krajský přebor mladších a starších žáků, žákyň U13 a U15 
 

(před KP proběhne turnaj MLÁĎAT) 

Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel:  TJ Tatran Prachatice - pověřený klub 
Datum:  29. září 2018 (sobota) 
Místo konání:  Sportovní hala TJ Tatran Prachatice 
Ředitel soutěže: Ota Nevšímal 
Sportovní ředitel: Miroslav Petřík  
Startovné:  150 Kč 
Rozhodčí:  deleguje komise rozhodčích JčKSJu 
 
Technická ustanovení: 
 
Předpis:   soutěží se dle platných pravidel juda, SŘJ a tohoto rozpisu 
Startují:   U13 mladší žáci a žákyně - ročníky  2007 - 2006  

U15 starší žáci a žákyně - ročníky  2005 - 2004 
     
Časový pořad: 10:30 - 11:00  vážení  U13 a U15 

11:00 - 11:50  losování   
zahájení krajského přeboru začne po ukončení turnaje mláďat nejdříve ve 12 hodin 
       
Ceny:    medaile a diplomy pro první 3 závodníky 
     
Soutěž se uskuteční na 3 tatami.  
 
Poznámka: Upozorňujeme na nutnost přezůvek. 
Prohlášení: Přihlášení do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační 

pracovníci) souhlas se: 

‒ 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: 

‒ soutěže se 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 či majetku účastníka 
‒ ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví či majetku účastníka akce nebo tréninku, který 
bude jednat v rozporu s výše uvedeným. 
‒ veškeré aktivity a jednání na v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži, jsou 
soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost. 
 
 

V Týně nad Vltavou 1. 9. 2018                                                         Miroslav Petřík 
             předseda STK JčKSJu  

 

 

Finanční podpora sportu JIHOČESKÉHO KRAJE 

 

 

 

 


