Rozpis ligy mláďat, mladších a starších žáků a žákyň o

SAMURAJSKOU KATANU
v judo v roce 2011
1.Termíny a místa konání :

Č..
1.
2.
3.

Mladší žáci a žákyně
starší žáci a žákyně – mláďata - koťata
Termín
Den v týdnu
Místo
Pořadatel
19.3.2011
sobota
Sport. hala TSC Turnov
TSC Turnov
7.5.2011
sobota
Sportovní hala Jičín
SKP JC Jičín
19.11.2011
sobota
Určí pořadatel a sdělí je
JC Liberec
zúčasněným oddílům

Poznámka: Systém soutěže. Již tradičně proběhne v každém termínu turnaj všech kategorií
společně. Podmínkou pořadatelství je uspořádání soutěže minimálně na třech tatami, které
nemusí nutně splňovat usnesení SŘ o předepsané velikosti
2. Startuji :

3.Váhy :

a/ mláďata 2001 - 2002
b/ mladší žáci a žákyně narozeni 2000 a 1999
c/ starší žáci a žákyně narozeni 1998 a 1997
d) „koťata“ 2003 - mimo soutěž družstev.
dle soutěžního řádu.
U mláďat a koťat bude určeno na místě soutěže.

4. Časový
pořad:

8,30 hod. ............... 9,30 hod. vážení a losování
10,30 hod................. zahájení soutěže.

5. Systém :

všechny turnaje proběhnou jako turnaj jednotlivců. Podle výsledků
jednotlivých vah pak bude stanoveno pořadí družstev.

6. Bodování :
Bodování Samurajské katany 2011

7. Rozhodčí :

1. místo

7,0 bodů

7,0 bodů

2. místo

5,0 bodů

5,0 bodů

3. místo

4,0bodu

4. místo

3,0 body

5.místo

2,0body

6. místo

1,0bod

2 x 3.m. 3,5bodu

2 x 5.m. 1,5bodu

POZOR !!! Platí v této oblasti pravidlo, že: rozhodčí na jednotlivé
turnaje zajistí v dostatečném počtu příslušný kraj. Tito se dostaví na
soutěž
v předepsaném
úboru
a
budou
za
svoji
činnost ohodnoceni jednotnou částkou 300,- Kč, kterou jim vyplatí
pořadatel z vybraného startovného.

-2–
8. Ceny:

vítěz a závodníci, kteří se umístili na 2. a 3. místě obdrží diplom.
Vyhlášení výsledků, předání diplomů včetně jejich vypsání zajisti
pořadatel (ihned na soutěži) !!!

9. Průkaz :

soutěže se mohou zúčastnit závodníci, kteří splňují podmínky SŘ judo.
U kategorie koťat a mláďat postačuje 6.kyu s podmínkou min.1roku
tréninku. Zodpovídá trenér.
Při vážení bude kontrolován průkaz judo s vylepenou aktuální licenční
známkou a platnou lékařskou prohlídkou.

10.Startovné: pro soutěžní rok 2011 stanoveno startovné 60,-Kč za každého účastníka.
Startovné je splatné přímo na turnaji.
11.Poznámka :

12. Upozornění:

pořadatel zajistí tabulky pro nasazení a losování. A to i včetně
vyhodnocení celkového pořadí družstev po posledním kole .
V posledním kole předá pořadatel vítěznému družstvu Putovní pohár
(vítěz roku 2010 TJ SKPJudo Jičín jej přiveze na 3.kolo).
A zajistí nákup jeho menší kopii vč.štítků na náklady KSJudo.
Výsledky každého kola musí pořadatel obratem zaslat na adresu :

Jiří Vydra Čapkova 763, 51101 Turnov. Zde budou evidovány a po skončení soutěže bude
stanoveno konečné pořadí družstev (mobil. 606 / 260 340, e-mail: vydra.judotu@quick.cz)
Výsledky zašle pořadatel ihned na výše uvedenou adresu.
Zpracovatel je povinen do 14-ti dnů po doručení výsledkům je zpracovat a určit pořadí
družstev v jednotlivých kategoriích i celkové výsledky a zveřejnit
je na webových
stránkách oddílu Judo TSC Turnov ( ke stažení). Nebo je zašle na vyžádání oddílu, který o
to požádá.
Žádáme oddíly, aby svoji účast potvrdily e-mailem: vydra.judotu@quick.cz , nebo
telefonicky na mobil : 606 / 260 340 do 10. 2. 2011.
Webové stránky oddílu Judo TSC Turnov : http://judoturnov.ic.cz/

Rozpis projednán a schválen na společné schůzi zástupců STK krajů: Hradec Králové,
Pardubice a Liberec 14.12.2010.

Za KS Judo Liberecký kraj
Jiří Vydra STK

V Turnově 10.1.2011

