31. Ročník Mikulášského turnaje pro děti 2021
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Moravskoslezský klub ve spolupráci s Statutárním městem Karviná

Datům konání:

4.12 .2021

Místo konání:

Tělocvična ZŠ Prameny Karviná 4 – Ráj

Ředitel soutěže:

Mgr. Rabas Petr, Březová 513 Karviná 4 – Ráj

Hlavní rozhodčí:

Rabas Petr st.

Ostatní rozhodčí:

dle delegace KSJu Moravskoslezského kraje

Informace:

u ředitele soutěže

Startovné:

200 Kč. Cizinci 10 euro nebo 45 zlotých za každého závodníka.

Přihlášky:

do 27.11. 2021 jsou nutné pro kapacitu tělocvičen!!!!

Hospodářské náležitosti:
Delegování rozhodčí budou odměnění dle ekonomických směrnic KSJu MSK.
Závodníci startují na vlastní náklady.

Technická ustanovení:
Starší žáci U15 Starší žákyně U15 Mladší žáci U13 Mladší žákyně U13–
Mláďata U9 –
Mláďata U11 –
Podmínka účasti:

rok nar.
2007 - 2008 - váhy -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, 73, +73kg
rok nar.
2007 - 2008 - váhy -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, + 63 kg
rok nar.
2009 - 2010 - váhy -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg.
rok nar.
2009 - 2010 - váhy -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg
rok narození 2013 – 2014
rok narození 2011 – 2012 - váhy dle soutěžního řádu
Platná evidenční karta ČSJu 2021 u zahraničních závodníku průkaz judo
Mláďata U9 musí mít roční přípravu U11 půlroční přípravu ( datům
registrace na evidenční kartě). Za lékařskou prohlídku odpovídá trenér.

Časový pořád:

Poznámka:

vážení:

8,00 – 9,00 hod.

losování:

9,00 – 9,30 hod.

zahájení:

10,00 až do ukončení.

Soutěž proběhne na 3 tatami a 2 tatami ve druhé tělocvičně Občerstvení zajištěno
Závodníci na 1 až 3 místě obdrží diplom, medaili a drobnou cenu.
Bez přezůvek nebudou závodníci vpuštění do tělocvičny, Přihlášky jsou nutné !!!!
Předpokládaný konec je v 16,00 hod. ( kdo spěchá a je pak nervózni nejezděte.)

P O Z O R nutné RESPIR nebo ROUŠKY pro pohyb v tělocvičně
a prostorách školy.
Pro rodiče i trenéry.

za MSK Karviná
Petr Rabas

