Rozpis na 21.ročník VC Blanska
Pořadatel:

BeF Home Blansko z.s.

Datum:

Sobota 11.5.2019

Místo:

Hala ASK Blansko, Mlýnská ul. (u zimního stadionu)

Ředitel soutěže:

Ing. Miroslav Klíma, klimamir@gmail.com, 737 273 487

Hlavní rozhodčí: Robin Musil, ostatní zajistí pořadatel
Sportovní ředitel: Mgr. Zdeněk Mazal
Startovné:

150,- Kč za závodníka, zahraniční závodníci startovné nehradí

Startují:

Mláďata dívky roč. 2009-2012 po rozvážení
Mláďata hoši – roč. 2009 -2012 po rozvážení
Pokusíme se mláďata rozdělit nejen dle vah, ale i věku.
Mladší prosím nechte doma!!!

Mladší žáci roč. 2007-2008 ve vahách podle soutěžního řádu
Pro mladší žáky se jedná o otevřený kvalifikační turnaj JMK

Mladší žačky roč. 2007-2008 ve vahách podle SŘ, bude-li ve
váhové kategorii méně jak tři závodnice, budou přiřazeny
k chlapcům
Systém:

Bude určen podle počtu závodníků v jednotlivých vahách

Časový pořad:

9:00 – 10:00 hodin vážení, losování a zahájení

Ceny:

Závodníci na 1.-3. místě obdrží diplom a medaili, vítězné
družstvo složené ze čtyř judistů z jednoho oddílu pohár

POZOR!!! Důsledně budou kontrolovány licence a další náležitosti dle SŘ.
Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky a novými směrnicemi a se změnami dle rozpisu a jeho přílohy.

Za BeF Home Blansko
Ing. Miroslav Klíma
ředitel soutěže

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) 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.
Vedoucí družstva:
- V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva.
Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí
družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo
řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž
opustit ustanoví nového vedoucího družstva. - Práva a povinnosti
vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13

Za STK JMK
Ing. Miroslav Klíma
předseda STK JMK

Za BeF Home Blansko
Ing. Miroslav Klíma
ředitel soutěže

