Sportovní klub Varnsdorf
a JV JUDO Rumburk
Pořádá

POHÁR SEVERU
Uzavřená soutěž pro Ústecký kraj a pozvané kluby
1.

Datum konání:

16.10.2021

2.

Místo konání:

Sportovní hala Varnsdorf, ul. Západní 2984, 40747 Varnsdorf

3.

Ředitel soutěže:

Jiří Koutecký, Březová 102/3, 40801 Rumburk tel.:+420603866055

4.

Hlavní rozhodčí:

Deleguje KR ÚK

5.

Ostatní rozhodčí:

Deleguje KR ÚK

5.

Přihlášky:

Nejpozději do 13.10.2021, Jiří Koutecký,+420603866055
judorumburk@seznam.cz

6.

Startovné:

100,-Kč za závodníka

7.

Náklady:

Závodníci startují na náklady vysílající organizace.

8.

Námitky:

U hlavního rozhodčího s vkladem - 400,-Kč

9.

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených výjimek
a dodatků SŘ a tohoto rozpisu.

10.

Startují:

U9
ročník 2013 - 2014
U11 ročník 2011 – 2012
určí hlavní rozhodčí a pořadatel

11.

Systém soutěže:

Koťata
Mláďata
Hmotnostní kategorie:
Určí hlavní rozhodčí

12.

Časový pořad:

9.00-10.00 hod.
10.00-11.00 hod.
11.00 hod

vážení
losování
zahájení soutěže

13.

Ceny:

1.-3. Místo medaile a diplom

14.

Poznámka:

Soutěž proběhne na 3 - 4 zápasištích
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu.

15.

Informace:
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16.

Ostatní ustanovení:

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři,
doprovod a další organizační pracovníci) souhlas se:
- Zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.,
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. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat
je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní
údaje získávány a vždy tak, aby zamezil 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.
- Doprovod závodníků:
1-5 závodníků 2 trenéři (dospělí)
6-10 závodníků 3 trenéři (dospělí)
11-20 závodníků 4 trenéři (dospělí)
21-30 závodníků 5 trenérů (dospělých)
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 fyzicky náročná. Dále se zavazuji 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.

17. Hygienická opatření: Soutěž proběhne za zvýšených hygienických opatření. Všichni účastníci
soutěže mají povinnost dodržovat hygienická opatření, která budou korespondovat s aktuálním
usnesením vlády o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.

V Rumburku, dne 28.9.2021
Schválil: KSJu STK dne: 29.09.2021

Sportovní klub Varnsdorf z.s. a JV JUDO Rumburk z.s.
Jiří Koutecký

Ředitel soutěže
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