
TJ Auto Š koda  
Mlada  Boleslav, z.s. 

Oddí l JUDO 
poř a da : 

 

3. řoč ní k ŠKOENERGO CUP 

Všeobecná ustanovení: 

 
Pořadatel: TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s., oddíl JUDO 

 

Termín: sobota   23.5.2020 

Místo konání: Sportovní hala - naproti Kauflandu, U stadionu 1322, Mladá Boleslav 

Ředitel soutěže: Miroslav Staněk, Pojizerská 110, Mn. Hradiště 295 01, tel.: +420 604 292 722 

Hlavní rozhodčí: určí KR KSJu Střední Čechy 

Přihlášky: nejpozději do 18.5.2020 na stanekmi@gmail.com 

Úhrada: závodnici startují na vlastni náklady  

Startovné: přihlášení závodnici 200,- Kč, nepřihlášení zaplati zvýšené startovné 250,- Kč . 

 
Předpis: Soutěž proběhne dle platných pravidel judo,SŘJ a tohoto rozpisu.  Systém soutěže 

urči hlavní rozhodčí na místě. Soutěž proběhne až na 3 tatami   
Startují:        Mláďata chlapci i dívky U11 (2011-2010) – minimálně roční příprava 

      Mladší žáci a žákyně – U13 (2009-2008) 
      Starší žáci a žákyně – U15 (2007-2006) 
      Dorostenci a dorostenky – U18 (2005. 2004, 2003) 
       

       Hmotnostní kategorie:  Mláďata U11 žákyně: dle SŘJ, čl. 15.1 
     Mláďata U11 žáci: dle SŘJ, čl. 15.1 

Mladší žákyně U13: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg 
Mladší žáci U13: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg 

Starší žákyně U15: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg 
Starší žáci U15: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg 
Dorostenky U18: 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg 
Dorostenci U18: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg   

 

Časový pořad: 

 
 
 

 
Ceny: 

8:30 - 9:30 váženi U11, U13 
9:30 – 10:00 losovaní 

10:30 - zahájeni soutěže 

11: 00 - 12:00 váženi U15, U18 
 

1. - 3. místo: diplom a medaile/pohár

Další informace poskytne: ředitel soutěže 



Ostatní ustanovení: 
Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další 
organizační pracovníci) souhlasí 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. 101/2000 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 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 

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 

 
 
 
Schvalil:        

          Miroslav Staněk 

           
 
 
 
 
 
           
           

  



TJ J Auto Š koda  
Mlada  Boleslav, z.s. 

člub JUDO 
ořganizes čompetition: 

 

3rd ŠKOENERGO CUP 

General provisions: 

 
Organizer: TJ Auto Škoda Mladá Boleslav,z.s.  club JUDO 

Date: Saturday   23.5.2020 
Event venue: Sport Hall – opposite mall Kaufland, U stadionu 1322, Mladá Boleslav, CZ  

Competition Director: Miroslav Staněk, Pojizerská 110, Mn. Hradiště 295 01,tel.: +420 604 292 722  

Chief Judge: assigned by KR KSJu Střední Čechy 

Registration: electronically till 13.5.2018 at stanekmi@gmail.com 

Payment: Competitors compete at their own the costs  

Starting fee: registered competitors 200,- Kč, 6€ / unregistered competitors 250,- Kč , 10€ 

 
Prescriptions: Competition will be held in accordance with applicable rules JUDO SŘJ and this 

schedule  at max of 3 tatami. 
Starter:        youngsters boys and girls –- U11 (2011-2010) – at least a year preparation 

      younger pupils boys and  girls– U13 (2009-2008) 
      older pupils boys and girls – U15 (2007-2006) 
      cadets boys and girls -  U18 (2005, 2004, 2003) 
       
 

       Weight category:   sporty cubs girls according SŘJ, čl. 15.1 
     sporty cubs boys U11: according SŘJ, čl. 15.1 

younger pupils girls U13: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg 

younger pupils boys U13: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg 
older pupils girls U15: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg 

older pupils boys U15: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg 
Cadets girls U18: 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg 
Cadets boys U18: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg 
  

 

Timetable: 
 
 
 

Prize: 

8:30 -  9:30              The presentation and weighing U11, U13 
9:30 – 10:00  Draws lots 

10:30   Start of the competition 
11:00 -  12:00 The presentation and weighing U15, U18 

 
1st, 2nd and 3rd  place: diplomas and medals  
 
Schedule is approved STK ČSJu, more information provides director of competition. 


