
         

VÁNOČNÍ  TURNAJ                     
GARANTOVANÝ TURNAJ „LOTERIJKY“  

V ZÁPASE ŘECKO-ŘÍMSKÉM 
 
POŘADATEL :        TJ JISKRA Havlíčkův Brod – oddíl zápasu 
DATUM KONÁNÍ :     sobota  18.12. 2021   
MÍSTO KONÁNÍ :      Sportovní hala – TJ Jiskra - Ledečská 3028 – Havlíčkův Brod 
ŘEDITEL SOUTĚŽE :        Šimek Tomáš 
ORG.PRACOVNÍK :        Švec Zdenek 
       mobil -  + 420 603 514 420 
       E-mail  :  zdsvec61@gmail.com   
LÉKAŘ :         zajistí pořadatel 
ROZHODČÍ :        zajistí pořadatel ve spolupráci s KR OSKZ 
 
KATEGORIE :    PŘÍPRAVKA - A – 2010, 2011 ročník – zápas ř.ř. 
      22 – 25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 70, 70 - 80 kg 

   PŘÍPRAVKA - B – 2012, 2013 ročník – zápas ř.ř. 
      20 - 22, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 52, 57, 57 - 63 kg 

   PŘÍPRAVKA - C – 2014, 2015 ročník – zápas ř.ř. 
      18 - 20, 22, 25, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 47 - 52 kg 
 
PŘEDPIS : systém A/B dle pravidel UWW a doplňků SZČR.                          

Nebudou vyhlášena dvě třetí místa, ale o 3. – 4. místo se bude zápasit. 
DÉLKA UTKÁNÍ : Všechny kategorie - 2 x 2 minuty + 30 vteřin pauza  
STARTOVNÉ :  150 Kč – každý startující závodník 
ČASOVÝ PROGRAM :   
SOBOTA   18.12. 2021 -      08,00 – 09,30 hodin – registrace, vážení a lékařská prohlídka 

09,30 – 10,00 hodin – losování, tabulky a porada trenérů 
10,00 – 10,15 hodin – nástup závodníků, slavnostní zahájení 
10,30 – 17,00 hodin – vylučovací a finálové boje – vyhlášení 

PODMÍNKY STARTU :     platný průkaz SZČR 
CENY :                                 v každé hmotnostní kategorii závodníci na prvních třech místech 

obdrží medaili a první tři družstva v celkovém hodnocení pohár 
PŘIHLÁŠKY NA  
UBYTOVÁNÍ : závazné písemné přihlášky s požadavkem na počet ubytovaných 

závodníků doprovodu, zašlete nejpozději do 30. 11. 2021 
na adresu :      Švec  Zdenek 
     mobil –  +420 603 514 420 
     E-mail  :  zdsvec61@gmail.com   
 
POZNÁMKA : za odložené věci v šatnách a přilehlých prostorách se 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. 

!
Prosíme všechny o dodržení platných předpisů. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. 
!

Rozpis byl schválen elektronicky STK SZČR dne: 10.11.2021. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Bílek Libor 
……………………… 
předseda STK SZČR 

 
 
 
 
 
 
Bc. Slavíková Michaela            Švec Zdenek 
………………………..                                 ……………………… 
         tajemník TJ           předseda oddílu 
 


