
 

 

       TJ Spartak Velká Bíteš, oddíl JUDO pořádá: 

 

10. ROČNÍK TURNAJE MLÁDEŽE 

LABARA CUP 2019 

pro  MLÁĎATA, MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁKY a MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 

 

Datum :     13.4.2018      SOBOTA   

 

Místo:   sportovní hala TJ Spartak, ul. Tyršova,  (vedle zimního stadionu), Velká Bíteš 

 

Časový pořad:    9:00 – 10:00 hod  prezentace , vážení 

          10:00 – 11:00 hod losování 

          11:00   zahájení soutěže 

          15:00   předpokládaný konec soutěže   

 

Ředitel soutěže:    Ondřej Blaha, tel.: 720395739 , ondrej.blaha321@seznam.cz 

 

Hlavní rozhodčí:    deleguje KR KSJu Vysočina 

 

Startovné :   150,- Kč u prezentace 

 

Startují :    mláďata chlapci i dívky , roč. 2009 a mladší  -   dle rozvážení 

  ml.žáci a žákyně ( 2008 – 2007 )         -   ve vahách dle SŘ 

  starší žáci  ( 2006-2005 )        -    ve vahách dle SŘ   

   

V případě malého počtu závodníků mohou být zařazeny dívky do kat.chlapců. 

    

Ceny :  závodníci na 1 – 3 místě obdrží medaili,diplom a  ???? 

 

Soutěž proběhne podle platného soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 

Systém soutěže bude určen podle počtu závodníků. 

Turnaj proběhne na 3 tatami. 

Pro vstup do haly jsou nutné přezůvky.        Tombola a občerstvení zajištěno . 

  
Ondřej Blaha                         STK KSJu Vysočina 
předseda oddílu 

          www.judo-bites.estranky.cz 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 
Tento turnaj je pořádán za finanční a technické podpory KSJu Vysočina, je součástí série Poháru Vysočiny 

2019. Pro závodníky v kategorii Koťat a Mláďat (U7, U9, U11) z Vysočiny je bodovanou celoroční soutěží. 

Pro všechny ostatní dle rozpisu je turnaj otevřený, ale nebodovaný. 
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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  
  

  


