
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ KOSTICE 2019 
 

 
 

Pořadatel: T.J. SOKOL Kostice 

Datum konání: 7.12.2019 

Místo konání: Sokolovna Kostice, Nám. Osvobození 21 

Ředitel soutěže: Miroslav Martuška            

tel. 739 555 209 

                                      e-mail: miroslavmartuska@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí: Robin Musil 

Další rozhodčí: dle delegace 

Startovné: 150,- Kč/osoba. Závodníci startují na vlastní náklady. 

Informace:                     u ředitele soutěže 

 

Technická ustanovení: 

 

Předpis:                 Soutěž proběhne podle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu. 

Systém soutěže určí na místě hlavní rozhodčí. Děvčata a chlapci mohou 

v případě nutnosti závodit společně. 

Startují:           mláďata chlapci a dívky       U9,U11 

mladší žáci      MU13    -30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-60, +66kg 

mladší žákyně  WU13    -30,-33,-36,-40,-44,-48,-52,-57, +57kg 

starší žáci        MU15     -66,-73 kg 

 

Ceny: Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom, medaili a dárek. 

(mláďata 2x třetí místo) 

 

Harmonogram: 8.30 – 10.00 hod. - prezentace a vážení 

                                   10.00 – 10.45 hod. - rozlosování 

                                  11.00 hod.       - zahájení soutěže 

 

 Ostatní: Soutěž proběhne na třech tatami.  

 

 Upozornění:        Omezená kapacita 200závodníků.  

                                    Proto prosím o nahlášení závodníků na e-mail ředitele do 5.12.2019.                                                                                                      

 

 

ZÁVODNÍCI A DOPROVOD MUSÍ MÍT PŘEZŮVKY! 

DO TĚLOCVIČNY NELZE JÍT V BĚŽNÉ OBUVI! 

 



 

Přihlášením do této soutěže dávají účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další 

organizační pracovníci) souhlas se: 
- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění 

pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje 

s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a rady - 

EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů), 

a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje 

získávány a vždy tak, aby zamezili jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají, 

 

- zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti 

s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích. 

 

 

Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že: 
- se soutěže účastní na vlastní nebezpečí 

 

- 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 i fyzicky náročná. 

Dále se zavazují respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, 

respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže, 

 

- ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku 

účastníka akce nebo tréninku, 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 ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost. 

 

 

 

 

 
V Kosticích 6.11.2019 V Popůvkách 11.11.2019 

Miroslav Martuška Miroslav Klíma 

Ředitel soutěžě Předseda STK JMK 

 

 

 

                                                       


