JUDOCLUB LIBEREC
Vážení příznivci juda,
v neděli 22.ledna 2012 pořádá JUDOCLUB Liberec

Velkou cenu Liberce mužů, žen a dorostu
srdečně Vás zveme na tento turnaj, očekáváme účast klubů z Polska, Slovenska a Německa a České republiky.
Věková kategorie
dorostenci
dorostenky
ženy
muži

ročník narození
1996 - 97
1996 - 97
1992 a starší
1992 a starší

Všeobecná ustanovení:
1.
Pořadatel
2.
Datum konání
3.
Místo konání

:
:
:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ředitel soutěže
Sportovní řed.
Hlavní rozhodčí
Ostatní rozhodčí
Přihlášky
Úhrada
Startovné

:
:
:
:
:
:
:

11.
12.

Informace
Ubytování

:
:

Technická ustanovení:
1.
Předpis
2.
Startují
3.
Podmínky účasti

:
:
:

4.

Časový pořad

:

5.

Ceny

:

Poznámka

:

Schváleno STK ČSJu:

hmotnostní kategorie
-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+ 90 kg
-48,- 52,-57,-63,-70, + 70 kg
-48,- 52,-57,-63,-70, -78, + 78 kg
-60,-66,-73,-81,-90,+ 90 kg

JUDOCLUB Liberec
Neděle 22.1.2012
Areál Tipsport arény Liberec, hala míčových her
Jeronýmova 570/22, Liberec 7 (mapka a info. na webu)
Mgr.Tomáš Müller, mob: 774 877 829
Ing. Lubomír Novák
Dle delegace KR
Deleguje KR a pořadatel
do 17.1.2012
elektronické přihlašování na www.czechjudo.org
Závodníci startují na vlastní náklady
200.- Kč za závodníka splatné při prezentaci, opakovaný start 100,- Kč
Zahraniční účastníci 10,- €
www.judoclubliberec.cz nebo ředitel soutěže
Závazná objednávka výhradně e-mailem do 14.1.2012 (
e-mail: kordíkova.iveta@seznam.cz, mobil.: 602 115 204.
Ubytování v areálu Tipsport arény.
Soutěží se dle platných pravidel juda, SŘJ a toho rozpisu
Viz nahoře.
Dle SŘJ čl.7 (min.5.kyu, licence 2012, platná zdravotní prohlídka)
(pro start ve vyšší věk.kat. musí být splněny požadavky soutěžního řádu)
8,00 - 9,00 hod.
- prezentace, vážení
9,00 - 10,00 hod.
- losování
10,30 hod.
- zahájení soutěže
Kategorie mužů a žen - závodníci na prvních třech místech diplom a finanční
částka: 1. místo 800,- Kč 2. místo 400,- Kč
2 x 3. místo 250,-Kč
Kategorie dorostu - závodníci na prvních třech místech diplom a finanční
částka: 1. místo 300,- Kč 2. místo 200,- Kč
2 x 3. místo 100,-Kč
Finanční částky budou vyplaceny jen v hmotnostních kategoriích obsazených
minimálně 5 závodníky !!!
Proběhne soutěž o pohár pro nejúspěšnější družstvo.
Soutěž proběhne na 3-4 tatami, občerstvení v místě zajištěno
Vstup do haly pouze po přezutí, nutná kázeň závodníků a doprovodu.
Za JUDOCLUB Liberec
J.Šťastný

