
Česká obec sokolská                          Svaz zápasu České republiky 

TJ Sokol I Prostějov – oddíl zápasu vydává 

R O Z P I S 

XXXIV. ročník Memoriálu Gustava FRIŠTENSKÉHO 

v kategoriích přípravky A a kadetů v zápase řecko- římském 

Kategorie  : přípravka A a kadeti v zápase řecko-římském 

 

Pořadatel :  oddíl zápasu TJ Sokol I Prostějov 

 

Datum konání :  9.10.2021 

 

Místo konání:  sokolovna TJ Sokol I - Skálovo nám. 173/4, Prostějov 796 01 

 

Ředitel soutěže:  br. Mgr. Zdeněk Petržela, předseda oddílu zápasu 

 

Org. pracovník:  br. Jindřich Hejčík,  Dolní 6, Prostějov 796 01 

   mob. 721 855 568,  e-mail: jindrichhejcik@seznam.cz 

 

Úřední lékař:  zajistí pořadatel 

 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Skalický 

 

Tabulkový rozhodčí: zajistí pořadatel 

 

Sbor rozhodčích:  deleguje OSKZ JmO na návrh oddílu zápasu TJ Sokola I Prostějov 

 

 

Startují:   

přípravka A  ročníky 2010 a 2011 

hmotnostní kategorie: 22-25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 70, 70-80 kg 

 

kadeti   ročníky 2004 a 2005, ročník 2006 s písemným souhlasem rodičů 

hmotnostní kategorie: 41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 92-110 kg 

 

Délka utkání:  2x 2 minuty s 30 vteřinovou přestávkou 

 

Předpis: zápasí se dle pravidel UWW a Soutěžního řádu SZČR a všech jejich platných doplňků 

 

Ubytování: závazné písemné přihlášky na počty noclehů zaslat do 30.9.2021 na adresu organizačního 

pracovníka soutěže, možnost přespání na žíněnkách v sokolovně (teplo a sociální zařízení 

zajištěny) za nocležné 30,- Kč 

 

Startovné:  50,- Kč za každého závodníka; zahraniční účastníci startovné neplatí 

 

Ceny:   závodníci umístěni na 1. až 3. místě obdrží medaile, dále tři nejlepší družstva obdrží poháry 

 

Časový program: pátek 8.10.2021 v čase 17:00-19:00 hod.: vážení zahraničních a přítomných družstev 

   sobota 9.10.2021 

   08:00-09:30 hod. registrace, lék. prohlídka, kontr. hmotnosti a losování 

   09:30-11:00 hod. příprava tabulek 

   10:00-10:20 hod. porada trenérů a rozhodčích 

   11:00 - oficiální zahájení soutěže 

mailto:jindrichhejcik@seznam.cz


Poznámka: v nejmenovaných bodech se soutěž řídí dle „Soutěžního řádu SZČR“ a předpisů s ním 

souvisejících 

   Za odložené věci a případné ztráty pořadatel neručí! 

 

Zvláštní ustanovení: Pořadatel zajistí, aby do haly (tělocvičny) byly vpuštěny pouze osoby, které předloží některý 

z následujících dokladů:   

o národní certifikát o provedeném či dokončeném očkování, od kterého uplynulo 

nejméně 14 dní;    

o potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (od prvního pozitivního POC /antigenního/ 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 neuplynulo více než 180 dní); 

o potvrzení o absolvování PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-Cov-2 s negativním 

výsledkem, které nesmí být starší 7 dnů; 

o potvrzení o absolvování POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-

Cov-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší více než 72 hodin. 

 

Poznámka: tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální 

covidovou situaci a s ní spojená vládní opatření. 

 

Rozpis schválila elektronicky STK SZČR dne: 16.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Bílek, v.r.             ses. Ing. Jitka Vitásková, v.r.          br. Mgr. Zdeněk Petržela, v.r. 

 předseda STK SZČR              starostka TJ Sokol I Prostějov                          předseda oddílu   


