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KONTAKTNÍ ADRESA : 
Ing. Ivan KOROL 
U pily 550 
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
mobil : 739 543 330 

 
 
 

R O Z P I S     S O U T Ě Ž E 
 

KRAJSKÁ LIGA III. kolo  
 

„uzavřená soutěž pouze pro závodníky z Karlovarského a Plzeňského 
kraje“ 

 
mláďata (U9 a U11), mladší žáci, žákyně (U13), starší žáci, žákyně (U15), dorost (U18) – 

jednotlivci 
 
Pořadatel :  BUDO-CLUB Mariánské Lázně 
 

Datum konání :  24. září 2016  (sobota) 
 

Místo konání :  Tělocvična BUDO-CLUBu Mariánské Lázně, Tyršova ul. 
 

Ředitel soutěže : Ing. Korol Ivan, U pily 550, 353 01 Mariánské Lázně (739 543 330) 
 

Hlavní rozhodčí : p. Zdeněk Šesták (777 873 481) 
 

 
Technická ustanovení : 

 

Váhové kategorie : mláďata  dle ustanovení SŘJ 
mladší žáci   - 30, 34, 38, 42, 46, 50, nad 50 kg 

   mladší žákyně   - 32, 36, 40, 44, 48, 52, nad 52 kg 
   starší žáci   - 38, 42, 46, 50, 55, 60, nad 60 kg 

starší žákyně   - 40, 44, 48, 52, 57, nad 57 kg 
dorost   dle ustanovení SŘJ 

 

Časový pořad :  9.00 - 10.00 hodin vážení mláďata, mladší žáci a žákyně 
   10.15 – zahájení soutěže mláďat, mladších žáků a žákyň 
   10.30 – 11.00 hodin vážení starších žáků a žákyň, dorostu 
   cca 11.30 – zahájení soutěže starších žáků a žákyň, dorostu 
 
Technická ustanovení : 
 
1) Závodí se dle pravidel JUDO, soutěžního řádu a tohoto rozpisu; 
 
2) Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další 

organizační pracovníci) souhlas se: 
• zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti 

s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích;  
 

3)  Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že: 
• se soutěže účastní na vlastní nebezpečí; 
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• je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními 

pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná. Dále 
se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob 
pořadatelem pověřených k organizaci soutěže; 

• pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka 
akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným; 

• veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit 
pod účast na soutěži, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné 
následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost; 

 

Startovné :  platí se při prezentaci : 100,- Kč  
 

Ceny :   diplom 
 
 
 
 

V Mariánských Lázních dne 09.09.2016                             za BUDO-CLUB M. Lázně 
           Martin Schuster – jednatel 
 
 
 
 
Schváleno STK RSJu                            
Karlovarský kraj 
 

 


