OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022
PROPOZICE
JUDO
Datum konání:

27. 6. – 29. 6. 2022

Organizátor:

Český svaz juda ve spolupráci s Olomouckým KSJu

Místo konání:

hala TJ Dukla Olomouc

Disciplíny:

Turnaj koedukovaných krajských družstev + turnaj jednotlivců

Svazový koordinátor:

Petr Smolík, smolik@czechjudo.cz, 602 252 972

Ředitel závodu:

Jiří Štěpán, jiri.stepan@upol.cz, 731 129 844

Technický delegát:

Roman Kalous, kalous@czechjudo.cz, 602 273 617

Hlavní rozhodčí:
Kancelář závodu/ porady a losování:
Soutěžní kategorie: U15 (rok narození 2008 a 2009)
Hmotnostní kategorie:

Počet účastníků:

Starší žáci:

-42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg

Starší žákyně:

-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg

každý kraj může nominovat maximálně 5 závodníků a 4 závodnice a 2 osoby
doprovodu, celkem 11 osob za krajský tým

Podmínky závodů: Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem, s místem
trvalého bydliště v příslušném kraji a v termínu stanoveném pořadatelem.
Disciplína:

Turnaj krajský koedukovaných družstev
14 družstev (4 skupiny) - systém každý s každým
družstva budou nalosována do skupin, medailisté z ODM 2019 budou nasazeni
A: 4 družstva, B: 3 družstva, C: 4 družstva, D: 3 družstva
Z každé skupiny postupují 2 družstva do čtvrtfinále turnajového systému s dvojitou repasáží
V turnaji se získává 2x 7. Místo a 2x 5. místo a proběhne souboj o 3. místo
Čas utkání: 3 minuty + GS (1 minuta)
Turnaj jednotlivců
Soutěží se pouze ve výše zmíněných hmotnostních kategoriích systémem KO s dvojitou
repasáží.
Závodníci se již znovu neváží.

Soutěžní pravidla:

Závodí se podle soutěžního řádu ČSJu pro rok 2022, vše co není obsaženo v
soutěžním řádu, se řídí dalšími platnými pravidly ČSJu.

Přihlášky:

Prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního
systému ODM 2022 do 26. 5. 2022

Časový harmonogram:

Pondělí 27. 6.
18:00 – 19:00 prezence a vážení
19:15 – 20:00 losování turnaje družstev i jednotlivců
Úterý 28. 6. – Turnaj družstev
9:00 – souboje ve skupinách
14:00 – čtvrtfinále, semifinále, repasáž, finále repasáže
17:00 - souboj o 3. místo a finále
Středa 29. 6. – turnaj jednotlivců
9:00 – eliminace
14:00 – finálový blok

Časový harmonogram může být upraven dle vysílání ČT

Protesty:

dle soutěžního řádu ČSJu písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut po
ukončení utkání družstva

Vyhlášení výsledků:

vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu do 30 minut po
skončení závodů všech kategorií, předání medailí a diplomů proběhne dle
celkového programu ODM

Ceny:

soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom
soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom

Zdravotní zajištění: po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba

Schválil:
za sportovní svaz
Petr Smolík, místopředseda

