
 
 

Český pohár ČSju - Rozpis 

A. Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel:  Pro Sport Teplice 

Datum konání:  5.10.2013 - sobota – mladší a starší žáci a žákyně 

   6.10.2013 – neděle – dorostenci a dorostenky, muži a ženy 

Místo konání:  Nová sportovní hala Na Stínadlech, Teplice (mapa zde…) 

GPS:   50.640221 N, 13.813802 E 

Ředitel soutěže:  Václav Prokeš, tel: +420 777 161 316, email: vaclavprokes@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí:  Deleguje KR ČSJu 

Startovné:  200,- Kč za závodníka 

Náklady:  Závodníci startují na vlastní náklady.  

Přihlášky:  Elektronicky na www.czechjudo.org do 2.10.2013 do 23:00 hodin 

Ubytování:  Hotel Panorama, Pod Doubravkou 2959, Teplice 41501,  Cena 350,-Kč, snídaně 70,-Kč 
Objednávky ubytování: do 30.9.2013 Emailem: panorama-hotel@volny.cz nebo 

telefonicky: +420 775 145 110 

Objednávka:  email: vaclavprokes@seznam.cz telefon +420 775 145 001 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených výjimek a dodatků SŘ a 
tohoto rozpisu na 4x tatami - 6 x 6 m a 2x tatami 7 x 7 m 

 

B. Technická ustanovení: 

Předpis:  Soutěž proběhne dle platných pravidel judo, SŘJ a tohoto rozpisu 
 
Startují:   

Mladší žáci a žákyně:   ročník narození  2002 - 2001 

   Starší žáci a žákyně:  ročník narození 2000 - 1999 

   Dorostenci a dorostenky: ročník narození 1998 - 1996 

   Muži a ženy:   ročník narození 1998 a starší 
 
Hmotnostní kategorie: 

Mladší žákyně: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 
   Mladší žáci:  -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 Kg 
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   Starší žákyně:   -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
   Starší žáci:  -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
   Dorostenky:  -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
   Dorostenci:  -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
   Muži   -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
   Ženy   -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
 
Časový pořad:  Sobota - 5.říjen 2013 startuje mladší a starší žactvo 
   08:00 - 09:30  prezentace a vážení  mladší žactvo – sportovní  hala 

08:00 - 08:30    07:30 – 08:00  prezentace a vážení  mladší a starší žactvo – Hotel Panorama 

   09:30 – 10:30  losování   

   10:30   zahájení soutěže  mladší žactvo 

   09:30 - 10:30  prezentace a vážení starší žactvo – sportovní hala 

   11:30   zahájení soutěže starší žactvo (změna zahájení vyhrazena) 

 

   Neděle - 6.říjen 2013 startují dorost, muži a ženy 
   08:00 - 09:30  prezentace a vážení  dorostenců a dorostenek – sport.   hala 

08:00 - 08:30    07:30 – 08:00  prezentace a vážení  dorostenců a dorostenek – Hotel  

Panorama 

   09:30 – 10:30  losování   

   10:30   zahájení soutěže  dorostenců a dorostenek 

   09:30 - 10:30  prezentace a vážení muži a ženy – sportovní hala 

   11:30   zahájení soutěže muži a ženy (změna zahájení vyhrazena) 

 

C. Ostatní ustanovení 

Podmínky účasti: Dle soutěžního řádu ČSJu a tohoto rozpisu 
 
Ceny:  Jednotlivci:   1.místo – pohár, medaile a diplom, 2-3. místo medaile a diplom 

Soutěž oddílů:  1.místo - 10.000,- Kč a pohár, 2-3.místo pohár a diplom  
(dle počtu získaných medailí) 

Poznámka: Jsou pozváni závodníci z Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska, Polska a Holandska 

 
 
 
Schválil: 18.9.2013, STK ČSJu 

    PRO Sport Teplice  
Václav Prokeš 


