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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK 

OTEVŘENÁ SOUTĚŽ 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  Judo Železo Hranice z. s. 

• Datum konání: 30. dubna 2022 – sobota  

• Místo konání: Sportovní centrum Naparia, Smetanovo nábř. 2180, 753 01 Hranice 

• Ředitel soutěže: Mgr. Adam Purgert, mob.: 603 271 889, e-mail: adam.purgert@gmail.com 
Nepřihlášení závodníci nemají možnost startu! 

• Ubytování:  telefonicky:  
Hotel Centrum, tel. +420 773 692 626 
Hotel Cementář, tel: +420 737 199 479 
Penzion Růžek, tel: +420 603 503 074 

• Přihlášení:  Přihlášení do středy 27. 4. 2022 do 23:00 hodin zde... 

• Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo sportovního ředitele ČSJu! 

 

Technické ustanovení 

• Časový pořad:   
Pátek 29.04.2022 
19:00 – 20:00  prezentace a vážení ve sportovní hale (možná změna HK) 
21:00  losování 
 

Sobota 30.04.2022 
8:30 – 9:00 prezentace a vážení (bez možnosti změny hmot. kategorie) 
10:00  zahajovací ceremoniál 
10:15  zahájení soutěže  

 

• Hm. Kategorie: Junioři:  -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
Juniorky: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 

 

• Startovné:  300,-Kč pro přihlášené závodníky 

• Úhrada startovného:  nejpozději do 28. 4. 2022 musí každý klub jednotně uhradit i startovné za 

své přihlášené závodníky převodem na bankovní účet: 1884328339/0800. 

Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol: 220430 

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

• Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník e-mailem na adrese navratil@czechjudo.cz 
odhlášen nejpozději do čtvrtka 28. 04. 2022 do 12:00 hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. 
Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli stejně jako za závodníky, 
kteří nesplní během sobotní vážení přihlášenou váhu 
 

• Startují:  Junioři a juniorky narození v r. 2002 - 2004 

Dorostenci a dorostenky dle SŘJ 

https://evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx
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• Podmínky účasti: Platný doklad dle SŘJ s uhrazeným licenčním poplatkem 300,- pro rok 2022,   

• Poznámka:  Soutěž proběhne na 3 tatami. 
Nasazení závodníků provádí trenér RD juniorů. 
Soutěž proběhne na 3 tatami. 
Vybraní závodníci se musejí podrobit případné dopingové kontrole. 
 

• Proticovidová opatření: Budou zveřejněna na webových stránkách ČSJu dle aktuálních opatření 
MZ ČR. 

 

 

MIMOŘÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA 
- Závodník mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii, se musí prokázat v průběhu vážení závodníků platným 

dokladem o zjištění o své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii od sportovního lékaře nebo 

písemným čestným prohlášením, že takový doklad vlastní.  

- V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů  ke kontrole 

STK ČSJu platný doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii. 

  
 
 
Mgr. Daniel Navrátil 
sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Hranicích dne 16. března 2022 
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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. 
  
Vedoucí družstva:  
- v této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. 
V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli 
soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit, ustanoví nového vedoucího družstva. 
Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13. 


