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VEĽKÁ CENA KOŠÍC V JUDE 2013
KOŠICE JUDO GRAND PRIX 2013

Usporiadateľ: JUDO Košice
Organizer: JUDO Košice

Dátum konania: 26. január 2013
Date: 26th January 2013

Miesto konania: Basketbalová hala Lokomotíva Košice, Čermeľská cesta 1, Košice
Električka č. 2 priamo zo železničnej a autobusovej stanice (výstupná
stanica – Havlíčkova, konečná)

Place: Basketball hall Lokomotíva Košice, Čermeľská cesta 1, Košice
Use tram number 2 from railway station and bus station (get off at
station - Havličkova)

Riaditeľ turnaja: Mgr. Ľubomír Grega
Director of tournament:

Informácie: Ing. Peter Kondáš, Barčianska 13, 040 17 Košice, tel.: 0915 917 109
Information: (+ 421 (0)915 917 109), e-mail: kondas@vcelnicapiatok.sk

Hlavný rozhodca: určí KR SZJ
Ostatní rozhodcovia: určí KR SZJ

Main judge: will be selected by KR SZJ
Other judges: will be selected by KR SZJ

Zahraničné delegácie môžu nominovať na súťaž svojich rozhodcov. Zahraniční rozhodcovia musia
mať rozhodcovskú licenciu vo svojej domácej krajine. Pre zahraničných rozhodcov je vyhradených
najviac 6 miest. Váš záujem zúčastniť sa na súťaži ako rozhodca oznámte e-mailom najneskôr
do 18. januára 2013 na adresu kondas@vcelnicapiatok.sk. Od rozhodcov sa vyžaduje tradičné
rozhodcovské oblečenie (sako, nohavice, biela košeľa a kravata). Finančná odmena za rozhodovanie
bude vyplatená na záver súťaže.

Foreign delegations are welcome to nominate referees from their clubs. Foreign referees have
to have national referee license in their country. There are max 6 places for international referees for
tournament. Indicate your interest to participate in tournament as referee until January 18th, 2013 via
e-mail to kondas@vcelnicapiatok.sk. Regular clothes for referees are requested (jacket, white suit,
trousers, tie). Daily fee for referees will be paid at the end of the competition.

Štartovné: 4 € za 1 pretekára vopred nahláseného e-mailom do 22. 1. 2013
(meno, priezvisko, váha, dátum narodenia, názov klubu) na adresu
kondas@vcelnicapiatok.sk a 7 € za 1 pretekára nahláseného pri vážení

Entry fee: 4 € per competitor, who is registered via email before January 22nd

2013 (name, surname, weight, date of birth, club name)
to (kondas@vcelnicapiatok.sk) and 7 € per competitor who
is registered during weighting



JUDO Košice
športový klub, Barčianska 13, 040 17, Košice
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Ubytovanie: Záväzne objednávky dohodnúť do 17. 1. 2013. (dospelí 9,57 EUR/noc,
deti 8,57 EUR/noc), je možné dohodnúť aj stravu

Accommodation: The accommodation needs to be booked in advance by 17.1. 2013
(adult 9,57 EUR/night, child 8,57 EUR/night), it is also possible to
arrange food.

Podmienky štartu: - prezentácia platným preukazom juda s platnou licenčnou známkou
- zaplatené štartovné

Pretekári štartujú na náklady a zodpovednosť vysielajúcej organizácie.
Competitors will take part in at the costs and responsibility of the delegated organization.

Vekové a hmotnostné kategórie, age categories and weights:

U 13 ml. žiaci, boys /2001-2002/ - 27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55kg
U 13 ml. žiačky, girls /2001-2002/ - 25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg
čas trvania zápasu, duration of contest 2 min.

U 15 st. žiaci, boys /1999-2000/ -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66kg
U 15 st. žiačky, girls /1999-2000/ -44, -52, -63, +63kg
čas trvania zápasu, duration of contest 3 min.

U 18 dorastenci, boys /1996-98/ -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg
U 18 dorastenky, girls /1996-98/ -44, -52, -63, +63kg
čas trvania zápasu, duration of contest 4 min.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na spájanie váhových kategórií v prípade nízkeho počtu
pretekárov v jednotlivých kategóriách.
Organizer reserve the right to pool some weight categories.

Časový plán/ Tima plan:
Váženie/ weighting:
U 13, U 15 8,30 – 9,30 a. m.
U 18 9,30 – 10,30 a. m.
Začiatok súťaže/ start of the tournament: 10,30 a. m.

Ceny/ Prizes :
Pretekári na 1-3 mieste obdržia medailu, diplom.
Competitors on 1-3rd place get medal and a diploma.

Pozvané sú tímy z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny.
We invited teams from Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Ukraine

Ing. Peter Kondáš
predseda JUDO Košice

president of JUDO Košice


