ČESKÝ POHÁR NOVÝ BYDŽOV
4. 6. 2022
Pořadatel

SKP Judo Nový Bydžov

Adresa soutěže

Zimní stadion Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov

Přihlášky pro

Nejpozději do 1. 6. 2022 do 23:00 hod. přes systém ČSJu ZDE

závodníky z ČR

-------- nepřihlášení závodníci nemohou startovat -------Do 1. 6. 2022 prostřednictvím webového formuláře

Přihlášky pro
závodníky ze
zahraničí
Informace

ZDE
hnat.j@seznam.cz, +420 775 908 819 nebo skpjudonb.hnat@email.cz +420 603 908 819

300 Kč/13 Euro na účet SKP Judo Nový Bydžov
Startovné

Ubytování

Nejpozději do 1. 6. 2022 musí každý klub jednotlivě uhradit startovné za své
přihlášené závodníky předem na bankovní účet: 186 664 111/0300
Variabilní symbol : 462022
Do zprávy pro příjemce uvést název klubu a počet závodníků.
Odhlášení závodníků je možné nejpozději do čtvrtka 2.6. 2022 do 12:00 hod.
na emailu navratil@czechjudo.cz. Takto odhlášeným závodníkům bude startovné
vráceno. Později odhlášeným startovné propadá pořadateli.
Rezervace ubytování nejpozději do 27.5. 2022 na hnat.j@seznam.cz,
+420 775 908 819 nebo skpjudonb.hnat@email.cz +420 603 908 819

Tatami

6 tatami o velikosti 6 x 6 m

10:00 hodin

Začátek soutěže
Kategorie

Vážení

U15 2008-2009
U15 2008-2009
U18 2005-2007
U18 2005-2007
Pátek 3. 6. 2022

chlapci: -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73 kg – 3 min.
dívky: -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63 kg – 3 min.
chlapci: -46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90 kg – 4 min.
dívky: -44,-48,-52,-57,-63,-70,+70 kg – 4 min.
18:00 – 20:00 hod. pro kategorie U 15 a U18

Další místa vážení: 18:00 – 19:00 hod.
Jihlava - dojo SK Jihlava, Okružní 2 , Jihlava
Olomouc – hala Sigma Olomouc, Na střelnici 41
Praha - TJ Sokol Praha Vršovice, Vršovické náměstí 111/2
Pardubice – JK Pardubice, J. Palacha 324, 530 02 Pardubice V
Týn n. V. - DDM Týn nad Vltavou, Tyršova 26, Týn nad Vltavou
Sobota 4. 6. 2022
Sobota 4. 6. 2022

9:00 – 9:30 hod. pro kategorii U15
12:00 – 12:30 hod. pro kategorii U18

Losování
Ceny
Účast v roce 2019

V sobotu 4. 6. 2022 již nebude možná změna hmotnostní kategorie. V případě
nesplnění přihlášené hmotnostní kategorie závodník nebude startovat a
startovné propadá pořadateli.
Pátek 3. 6. 2022 21:00 hod.
Medaile a diplom. Nejlepší tři týmy v každé kategorii obdrží pohár
968 závodníků

Za ČSJu schválil Mgr. Daniel Navrátil dne 6. 4. 2022

Český
svaz juda

Digitálně podepsal Český svaz
juda
DN: cn=Český svaz juda,
o=Mgr. Daniel Navrátil,
ou=Sportovní ředitel,
email=navratil@czechjudo.cz,
c=CZ
Datum: 2022.04.06 22:53:57
+02'00'

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.

