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PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍ ŽÁCI DRUŽSTVA 

– otevřená soutěž 

Všeobecná ustanovení 
 Pořadatel:  SKP Benešov  

 Datum konání:  26.listopad 2011 

 Místo konání:   Sportovní hala ZŠ Dukelská, Dukelská 1818, Benešov  

 Ředitel soutěže:  Ing. Aleš PIKORA, M. Kudeříkové 1602, 256 01   Benešov 

     mobil: +420 - 724 611 029, e-mail: skpjudobenesov@seznam.cz 

 Přihlášky:  STK ČSJu, emailem na adresu kalous@czechjudo.cz do 21.11.2011 

 Ubytování:   Závazné objednávky zaslat na adr. řed. soutěže do 18.11 2011 

 Informace:  Na adrese ředitele soutěže 

 

 Technická ustanovení 
 Časový pořad:   Sobota 26.11 2011 

      10:00 – 11:00 - prezentace, vážení 

      11:00 - 11:30 – losování 

      12:00 - zahájení soutěže 

 

 Startovné:    800,-Kč 

 Startují:    Starší žáci narození v roce 1997 - 1998 

 Hm. Kategorie:   -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg 

 

Ostatní ustanovení 

Trenéři, kteří budou koučovat své závodníky musejí respektovat tato pravidla: 

 Zakázaná jednání:  
 Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika  
 Dožadování se opravy výroků rozhodčího  
 Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku  

Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení  
Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu 
závodníkovi, personálu, obecenstvu, atd.  

 
Pravidla oblékání:  
 Ve vyřazovacích kolech a pro program finálového bloku: týmová tepláková (šusťáková) 
souprava s kalhotami sahajícími k obuvi.  
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Následující je nepřípustné vždy:  

kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, jakékoliv kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec, 

džíny, svetry nebo podobné oblečení nevážící se ke sportu, sandály.  

Postihy:  

Každý trenér, jenž poruší tato pravidla bude vyloučen, nebude smět doprovázet své sportovce do 
zápasové zóny a zasednout na židli trenéra do konce celé soutěže (ne pouze na příslušný den).  

Následující činovníci jsou oprávněni postihovat trenéry:  

 Sportovní ředitel soutěže a členové sportovně technické komise  
 Členové komise rozhodčích a instruktoři rozhodčích  
 

Přímý přenos za soutěže můžete sledovat na: www.tvcom.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Roman KALOUS                                                            

sportovní ředitel ČSJu                                                         

V Praze dne 15. listopadu 2011 
 

http://www.tvcom.cz/

