19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

JUDO
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Mgr. Jiří Štěpán, FTK UP
jiri.stepan@upol.cz, tel.: 731 129 844

Termín soutěže:

4. 9. 2021 (sobota)

Místo konání:

Tělocvična FZŠ Tererova, Tererovo náměstí 4, Olomouc, 772 00

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence závodníků:

V místě konání soutěže v čase 10:00-10:30

Titul:

Vítězové všech disciplín získají titul „Akademický mistr ČR v atletice pro rok
2021“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

Soutěž proběhne dle pravidel platného SŘJ.

Hmotnostní kategorie:
Muži: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, 100 kg, +100 kg
Ženy: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže
organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po ukončení soutěže

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek 3. 9. 2021

18:00-18:30 – Vážení (Tererovo náměstí 4)

Sobota 4. 9. 2021

10:00-10:30 – Prezentace a vážení
10:00-10:30 – Kontrolní převážení pro závodníky odvážené v pátek
11:15 – Slavnostní zahájení turnaje
11:30 – Začátek soutěže

Poznámky:
Soutěž proběhne na 2-3 tatami o rozměrech 7x7m.
V rámci finálového bloku proběhnou finálová utkání i souboje o 3. místa.
Při kontrolním převážení je dovoleno překročit danou váhu o max. 5 %.
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Mgr. Jiří Štěpán

Mgr. Tomáš Buriánek

ředitel soutěže

předseda sportovní komise ČAUS

