Systému postupu na PČR mladších žáků pro JMK
Přebor ČR mladších žáků je jedinou soutěží, na kterou si kvalifikační podmínky mohou jednotlivé kraje
upravit samostatně. Pro mladší žákyně je PČR otevřenou soutěží – nemusí se tedy kvalifikovat.
Na Přebor ČR mladších žáků se postupuje na základě umístění v Krajském Ranking listu (dále KRL), který je
tvořen STK KS Ju z výsledků vybraných Krajských soutěží a vybraných bodovaných ČP. Tento KRL bude
zveřejněn na stránkách www.judo-jmk.cz. V každé váhové kategorii mohou na PČR postoupit 3 mladší žáci
dle umístění v KRL. Dále mohou být (bez ohledu na hmotnostní kategorii) uděleny celkem 3 divoké karty.

Vybrané bodované soutěže
Český pohár mladšího žactva:
ČP Ostrava (23.2.2019), ČP Brno (14.-15.9.2019)
Bodované soutěže v rámci JMK (otevřené):
VC Veselí nad Moravou (9.3.2019), VC Blansko (11.5.2019), VC Adamova (28.9.2019).

Systém bodování pro KRL:
Pro udělení bodů je zapotřebí vyhrát alespoň jedno utkání.
Pokud závodník postupně startuje v různých váhových kategoriích – body se sčítají.
Pořadí
Krajská soutěž
Český pohár
1.místo
6 bodů
10 bodů
2.místo
4 body
8 bodů
3.místo
3 body
6 bodů
4.místo
2 body
5 bodů
5.místo
1 bod
4 body
6.místo
3 body
7.místo
2 body
Vyhrané utkání 1 bod
2 body

Kritéria pro udělení divoké karty:
1)
2)
3)
4)
5)

Lepší medailové umístění na PČR v předchozím roce.
Počet získaných bodů v KRL.
Vyšší počet medailových umístění na všech ČP 2019 (bez ohledu na druh umístění).
Vyšší medailové umístění na všech ČP 2019.
Vyšší počet medailových umístění na vybraných krajských soutěžích 2019 (bez ohledu na druh
umístění).
6) Vyšší medailové umístění na vybraných krajských soutěžích 2019
7) V případě nemožnosti rozhodnout podle kritérií 1 až 6 rozhodne TMK JMK

Hmotnostní kategorie:
Mladší žáci: – 30 kg, – 34 kg, – 38 kg, – 42 kg, – 46 kg, – 50 kg, – 55 kg, – 60 kg, - 66kg, + 66 kg
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