VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ:
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel soutěže:
hlavní rozhodčí:
Ostatní rozhodčí:
Startovné:

oddíl judo při DDM Třinec

sobota 10. 3. 2018
Hala STARS, Třinec
Dalibor Szarzec
Lubomír Černý
dle delegace KR
150,- Kč při zápisu

HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI:
Delegováni rozhodčí budou odměněni jednotnou částkou 500,- Kč
(nutno vzít předepsaný oděv).
Závodníci startují na vlastní náklady.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Startují:
Podmínka účasti :

Předpis:
Časový pořad:
Upozornění:
Ceny:

mini benjamínci a benjamínci (chlapci i děvčata) 2008 - 2011
hmotnostní kategorie dle platných směrnic.
platná evidenční karta
předpokládaný počet závodníků zašlete do 4. 3. 2018
na: telovychova@ddmtrinec.cz
závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto předpisu.
8.00-9.00 hod. vážení, kontrola dokladů
9.00-10.00 hod. losování
10.00-10.30 hod. – zahájení
soutěž proběhne na 2 tatami
pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového programu.
na prvních třech místech medaile, diplom a malá věcná cena.

Bufet v prostorách nově zrekonstruované haly.
Před vstupem do haly je nutno se přezout !!!
Mgr. Marcela Strašáková

Dalibor Szarzec

Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
Oddělení tělovýchovy a sportu
Bezručova 66
739 61 Třinec- Staré Město
tel. 721 477 288, 558 989 015

ředitel soutěže
judo při DDM Třinec
732 242 166

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ:
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Ostatní rozhodčí:
Startovné:

oddíl judo při DDM Třinec

sobota 10. 3. 2018
Hala STARS, Třinec
Dalibor Szarzec
Lubomír Černý
dle delegace KR
150,- Kč při zápisu

HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI:
Delegováni rozhodčí budou odměněni jednotnou částkou 500,- Kč
(nutno vzít předepsaný oděv).
Závodníci startují na vlastní náklady.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Startují:
Podmínka účasti :
Předpis:
Časový pořad:
Upozornění:
Ceny:

mladší žáci (ročníky 2006-2007) – 27,30,34,38,42,46,50,55,60,+60 kg
mladší žačky (ročníky 2006 -2007) – 28,32,36,40,44,48,52,57,+57 kg
platná evidenční karta ČSJu
předpokládaný počet závodníků zašlete do 4. 3. 2018
na: telovychova@ddmtrinec.cz
závodí se dle platných pravidel juda a tohoto předpisu.
08.00-09.00 hod. - vážení, kontrola dokladů
09.00-10.00 hod. - losování
10.00-10.30 hod. - zahájení
soutěž proběhne na 2 tatami.
pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového programu.
na prvních třech místech medaile, diplom a malá věcná cena.

Bufet v prostorách nově zrekonstruované haly.
Před vstupem do haly je nutno se přezout !!!
Mgr. Marcela Strašáková

Dalibor Szarzec

Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
Oddělení tělovýchovy a sportu
Bezručova 66
739 61 Třinec- Staré Město
tel. 721 477 288, 558 989 015

ředitel soutěže
judo při DDM Třinec
732 242 166

