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Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: TJ Sokol Dačice - Centropen 

Datum : sobota    26. května 2012 

Místo : sportovní areál TJ Centropen, ul. Sokolská 40/V 

Ředitel soutěže: Ing. Ludvík Čurda 

Hlavní rozhodčí: Milan Kubeš, Máchova 438/V, 380 01  Dačice 

Ostatní rozhodčí: deleguje KR J.Č. VSJu 

Přihlášky: Milan Malý, Dlouhá 424/V, 380 01  Dačice, nejpozději do 22.5. 2012. 

 Sdělte zároveň   z á v a z n ý  požadavek na ubytování. 

Náklady: závodnice startují na náklady vysílající TJ.  

Delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle ES ČSJu 

Startovné: Kč 100,--  startovní lístek, platí se při prezentaci 

Informace: 
Milan Malý, Dlouhá 424/V, tel. zam .384454349, 608656522 
e-mail: Milan.Maly@seznam.cz 

Technická ustanovení:   

Startují: mladší žákyně 2000-2001  
 

 starší žákyně 1998-1999  
 

 dorostenky 1996-1997  
 

 juniorky a ženy - spojená kategorie 1995 a méně  
 

 Váhové kategorie dle soutěžního řádu. 
 

Podmínky účasti: min. 5.kyu, zaplacená licenční známka JUDO, platná lékařská prohlídka 
 

Časový pořad: pátek  25. 5. 2012 - příjezd a ubytování (informace od 18.00 hod. ve sport. hale) 

 sobota 26. 5. 2012 

 7.30 -   9.30 hod. - prezentace, vážení 

 9.30 - 10.30 hod. - losování,nasazování 

 10.30 hod. – zahájení  

 

Ceny: závodnice na 1. - 3. místě v každé hmotnostní kategorii obdrží diplom  a věcnou 
cenu 

 

Námitky: na místě hlavnímu rozhodčímu 
 

 

Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového  pořadu. 
 

 

Rozpis schválen dne:  16.1.2012  

Za TJ Sokol Dačice - Centropen  

Milan Kubeš, starosta 

 

mailto:Milan.Maly@seznam.cz
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Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: TJ Sokol Dačice – Centropen 

Datum : sobota    26. května 2012 

Místo : sportovní areál TJ Centropen, ul. Sokolská 40/V 

Ředitel soutěže: Ing. Ludvík Čurda 

Hlavní rozhodčí: Milan Kubeš, Máchova 438/V, 380 01  Dačice 

Ostatní rozhodčí: deleguje KR J.Č. VSJu 

Přihlášky: Milan Malý, Dlouhá 424/V, 380 01  Dačice, nejpozději do 22. 5. 2012. 

 Sdělte zároveň   z á v a z n ý  požadavek na ubytování. 

Náklady: závodnice startují na náklady vysílající TJ.  

Delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle ES ČSJu 

Startovné: Kč 100,--  startovní lístek, platí se při prezentaci 

Informace: Milan Malý, Dlouhá 424/V, tel. zam .384454349, 608656522 

e-mail: Milan.Maly@seznam.cz 

Technická ustanovení: 

Startují: mláďata chlapci a dívky ročník narození 2002 - 2003   

 Váhové kategorie dle soutěžního řádu.  

Podmínky účasti:  zaplacená licenční známka JUDO, platná lékařská prohlídka  

Časový pořad: pátek  25. 5. 2012 - příjezd a ubytování (informace od 18.00 hod. ve sport. hale) 

 sobota 26. 5. 2012 

 7.30 -   9.30 hod. - prezentace, vážení 

 9.30 - 10.30 hod. - losování,nasazování 

 10.30 hod. – zahájení  

 

Ceny: závodnice na 1. - 3. místě v každé hmotnostní kategorii obdrží diplom  a věcnou cenu  

Námitky: na místě hlavnímu rozhodčímu  

 

Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového  pořadu. 

                                 dne 16.1.2012 

Za TJ Sokol Dačice - Centropen  

Milan Kubeš, starosta 
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