JUDOCLUB LIBEREC
Vážení příznivci juda, Judoclub Liberec pořádá

16. ročník Mezinárodní velké ceny Liberce pro žákovské
a dorostenecké kategorie
Srdečně Vás zveme na tento turnaj.
Očekáváme účast klubů z Polska, Německa, Holandska a Slovenska
Akce se koná za podpory kulturního a sportovního fondu Statutárního města Liberec
Věková kategorie
Mladší žáci
Mladší žákyně

ročník narození
1999 – 2000
1999 – 2000

hmotnostní kategorie
- 27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg
- 28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg

Starší žáci
Starší žákyně

1998 – 1997
1998 – 1997

- 34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
- 36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Dorostenky
Dorostenci

1996 - 1995
1996 - 1995

- 44, -48, -52, -57,-63,-70,+70 kg
- 50, -55,-60,-66,-73,-81,-90,+90

Všeobecná ustanovení
1.
2.
3.

Pořadatel
Datum konání
Místo konání

:
:
:

JUDOCLUB Liberec
4.6.2011 – sobota
Sportovní hala Technické univerzity Liberec, areál kolejí Harcov,
Na Bohdalci 715/30, GPS.: Loc: 50°46'9.859"N, 15°5'12.895"E
Martin Chábera, mob.: 777566673, e-mail: kuchyne.mch@volny.cz
Ing. Lubomír Novák
Deleguje KR KV ČSJu
Deleguje KR KV ČSJu a pořadatel
Závodníci startují na vlastní náklady, ostatní dle platných ekonom.
směrnic

4.
5.
6.
7.
8.

Ředitel soutěže :
Sportovní ředitel:
Hlavní rozhodčí :
Ostatní rozhodčí :
Úhrada
:

9.

Přihlášky

:

do 27.5.2011, elektronické přihlašování na www.evidence.czechjudo.org

10. Startovné

:

150 .-Kč za závodníka/závodnici, splatné na místě při prezentaci

11. Ubytování

:

Závazná objednávka výhradně e-mailem u Ivety Kordíkové
nejpozději do 14.5.2011
e-mail: kordíkova.iveta@seznam.cz, mobil.: 60211520412.

12. Informace

:

www.judoclubliberec.cz

Technická ustanovení
1. Předpis
2. Startují

:
:

Soutěží se dle platných pravidel juda, SŘJ a toho rozpisu
Viz. nahoře

3. Podmínky účasti :

Doklady dle SŘJ (5. Kyu, licence 2011, platná lékařská prohlídka,
zahraniční účastníci pas)

4. Časový pořad

:

8.00 - 9,00
9,00 - 10,00
10,00

5. Ceny

:

Závodníci na prvních třech místech medaili a diplom
Pohár pro nejúspěšnější klub v soutěži

6. Poznámka

:

Soutěž proběhne na 4 – 5 tatami podle počtu přihlášených závodníků
Účast závodníků v soutěži je na vlastní zodpovědnost, organizátoři
nezodpovídají za škodu v jakékoli formě.

vážení
losování
zahájení soutěže

Vstup na sportoviště haly pouze po přezutí.
Vstup do hlediště volný. Občerstvení v hale.
Nutná vysoká ukázněnost závodníků a doprovodu.
Informace také na www.judoclubliberec.cz .

Schváleno STK ČSJu: 17.4.2011

JUDOCLUB Liberec
za organizační výbor
Martin Chábera

