
Krajský svaz juda Zlínského kraje, p. s. 
 

po ádá OTEV ENOU SOUT Ž 
 

KRAJSKÝ P EBOR mladších žák  a žáky  – 1. kolo 
 

ROZPIS SOUT ŽE: 

A. Všeobecná ustanovení: 
1. Po adatel:  Krajský svaz juda Zlínského kraje, pobo ný spolek eského 

svazu juda ve spolupráci se Sportovním klubem Policie Zlín, z. 
s., oddíl judo 
 Nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, I  46307311 

2. Datum konání:  15.2. 2020 SOBOTA 
3. Místo konání:  T locvi na ZŠ Emila Zátopka (vedle Kongresového centra) 
4. editel sout že:  Ji í Král, Fügnerovo náb eží 3940, 760 01 Zlín 

 tel. 777 623 434, e-mail: kral.jiri-st@seznam.cz  
5. Sportovní editel: Mgr. David Marek, e-mail: davi.marek@gmail.com 
6. Hlavní rozhod í:  Ing. Jan Hrbá ek, e-mail: hrbacek78@gmail.com 
7. Rozhod í:   dle delegace 
8. ihlášky:   otev ená sout ž 
9. Startovné:   200,-- K  za závodníka splatné p ed vážením 

 závodníci startují na vlastní náklady  

B. Technická ustanovení: 
1. edpis:   závodí se dle platných pravidel judo, S  a tohoto rozpisu,   

 sout ž prob hne na 3 tatami  

2. Kategorie:   MU 13 Mladší žáci 2009 – 2008 (krajský p ebor – otev ená sout ž) 
 WU 13 Mladší žákyn  2009 – 2008 (krajský p ebor – otev ená sout ž) 
 váhové kategorie U13 dle S  

3. asový po ad:  8.00 – 9.30 hod. vážení 
 9.30 – 10.30 hod. losování 
 10.30 hod. zahájení sout že 

4. Systém:   do 6 závodník  v etn , každý s každým 
 nad 6 závodník  skupinový systém 

5. Námitky:   lze podat u hlavního rozhod ího se vkladem 300,-- K  
6. Podmínka startu: Platný doklad dle S  v etn  spln ní podmínek SJu 
7. Ceny:   Závodníci na 1.-3. míst  obdrží diplom a medaili.  
8. Ostatní:   sout ž prob hne na 3 tatami 

 ú astníci a  s sebou mají p ez vky! 
Další informace u editele sout že.  



 
 

ihlášením do této sout že dávají ú astníci (závodníci, trené i, doprovod a další organiza ní 
pracovníci) souhlas se: 

- zpracováním a evidencí osobních údaj  podle zákona . 101/2000 Sb., v platném zn ní pro identifikaci 
sportovc  a ostatních ú astník  p i sout ži. SJu a po adatel se zavazuje s t mito údaji nakládat 
v souladu s platnými právními p edpisy (zák. . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  v platném 
zn ní a Na ízení Evropského parlamentu a rady - EU 2016/679, o ochran  fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údaj ) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro napln ní ú elu, pro který 
jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezili jakékoliv újm  osoby, které se údaje týkají, 
 

- zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s ú astí na sout ži 
v tisku nebo v elektronických médiích. 
 

astníci sout že svým p ihlášením berou na v domí že: 
- se sout že ú astní na vlastní nebezpe í 

 
- je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpe nostními pravidly sout že, 

a to zejména s tím, že ú ast na sout ži m že být i fyzicky náro ná. Dále se zavazují respektovat a 
uposlechnout všech pokyn  po adatele sout že, respektive osob po adatelem pov ených k organizaci 
sout že, 
 

- SJu nebo po adatel sout že není povinen hradit újmu a  již na zdraví (úraz) i majetku ú astníka 
akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným 
 

- Veškeré aktivity a jednání v míst  konání sout že, které dle jejich povahy nelze pod adit pod ú ast na 
sout ži, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho p ípadné následky nenese SJu ani 
po adatel žádnou odpov dnost. 

 
 
Rozpis schválen dne 13.1.2020 
 
 
 
Mgr. David Marek, v. r.     Ing. Monika Marková, v. r. 
STK KSJU Zlínského kraje     edseda KSJU Zlínského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddíl JUDO SKP Zlín d kuje za finan ní podporu: 
 

 


