
 

 

 

TJ SOKOL TVRDONICE 
ODDÍL JUDO 

 

pořádá 

 

 POHÁR  TVRDONIC  
 
Datum: 2.4.2022 
Pořadatel: TJ Sokol Tvrdonice oddíl Judo 
Místo konání: Sokolovna TJ Sokol Tvrdonice, nám. Míru 
Ředitel soutěže: Jiří Cinádr, tel: 722 660 156                                                                                 
Hlavní rozhodčí: dle delegace 
Ostatní rozhodčí: dle delegace 
Startovné: 200,- Kč  
Informace: u ředitele soutěže 

 
 

                             TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 

Předpis: závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto rozpisu 
              za připravenost závodníků odpovídají trenéři 
 
  
Startují:  
mláďata hoši a dívky – U9 a U11 

 

Hmotnostní kategorie: mláďata po rozvážení určí hlavní rozhodčí 
Závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplom, medaili 
Soutěž proběhne na dvou tatami 
 
 
O POHÁR: 
Do boje o pohár přihlásí trenér 5 závodníků, kterým se po ukončení soutěže přidělí 
počet bodů, dle umístění závodníka:  1. místo - 5 bodů 

2. místo - 3 body 
3. místo - 1 bod 

 
Oddíly na 1. – 3. místě obdrží diplom, pohár 
 
                                    
Časový program: 9:00 – 10:00 vážení 

10:00 – 10:30 losování 
10:30 zahájení 

 
Námitky: dle SŘ, čl. 20  

tel:722


 

 

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 

 
 
 
 Poznámky: nutné přezůvky                                                  


