Klub Junior Judo Brno z.s. Vás srdečně zve na turnaj

„ŘEČKOVICKÝ NÁŘEZ“
pod záštitou starosty Řečkovic
TERMÍN:

Sobota 8.6. 20019

MÍSTO:

Brno – Řečkovice, tělocvična Orel Brno-Řečkovice, Medlánecká 24c

ŘEDITEL:

Ing. Ladislav Zapletal, e-mail: ladislav.zapletal.czn@gmail.com, mobil: 607 177 989

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Určí KSJu JMK

ROZHODČÍ:

Určí KSJu JMK

STARTOVNÉ:

150,-

DALŠÍ INFORMACE:

Soutěž proběhne dle platných pravidel judo na 2 tatami, více u ředitele soutěže

PŘIHLÁŠKY:

Nejpozději do 5.6. 2019, kapacita je omezená, e-mail: hirsch@judovbrne.cz

KATEGORIE:

Mláďata U11
Mladší žáci U13
Starší žáci U15
Mladší žáci – družstva U13

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

9.00 – 10.00

vážení a prezentace

10.00 – 11.00 losování

CENY:

11.00

zahájení turnaje

Jednotlivci

Závodníci na 1. – 3. místě obdrží medaili, diplom a sladkou odměnu

Družstva

Družstvo na 1. – 3. místě obdrží pohár

Občerstvení je k dispozici v restauraci objektu tělocvičny. Přezůvky s sebou!
V areálu Orlu Řečkovice se nachází futsalové, 2x tenisové a pétangové hřiště. V sousedství je wellness areál
„Active Fitness“ s bazénem pro veřejnost, saunami a posilovnou.

Schválil za KSJu JMK

Za JUNIOR JUDO Brno

Příloha k rozpisu Řečkovický nářez 2019:
Přihlášením do této soutěže dávají účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační pracovníci) souhlas se:
➢ zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 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 zamezili 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 i fyzicky náročná. Dále se zavazují 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.
Vedoucí družstva:
➢ V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby
sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí
vedoucí družstva soutěž opustit ustanoví nového vedoucího družstva.
➢

Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13

Přístup:
pro pěší: od konečné tramvaje č.1 vlevo kolem Gymnázia po ulici Medlánecká kolem bloku domů Medlánecká 2,4,6 za
garážemi. Viz mapa a modrá šipka.
pro motoristy: parkování je zajištěno na dvoře Gymnázia. Příjezd první odbočkou vlevo za konečnou tramvaje č.1 na ulici
Družstevní. Po 100 metrech je na levé straně vjezd do dvora Gymnázia – viz zelená šipka na mapě a druhá fotka. Odtud bude
otevřený průchod přes zahradu Gymnázia přímo do areálu Orelského sportoviště.
Hala a parkování:

Vjezd na parkoviště z ulice Družstevní

Sponzoři:

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

