
R O Z P I S 

XLV. ročníku turnaje žáků v zápase ve volném stylu 

k Mezinárodnímu dni dětí – Memoriál Fr. Vejsady  

a V. Garbaczewského 

======================================================= 

zápas ve volném stylu 

1912 – 2022  110 let od založení klubu 
 

Pořadatel:   Klub zápasu TJ Bohemians Praha 

Datum konání:             22. května 2022 – neděle!!! 

Místo konání:  Sportovní areál Jedenáctka VS, 

    Mírového hnutí 2385/3, 149 00 Praha – Chodov 

    Metro „C“ Háje, odtud BUS 154 a 170 směr Brodského 

Ředitel soutěže:   Mgr. Jindřich Vejsada, předseda klubu 

Organizační pracovník: Mgr. Jindřich Vejsada, Lessnerova 261, Praha 10, 10900 

tel.: 00420 602 386 671, Email: jvejsada@volny.cz 

Zdravotnický dozor:  MUDr. Jiří Roškot 

Rozhodčí:   jmenuje komise rozhodčích SZČR a PSZ   

Startují:    žáci – ročníky 2007 a 2008 

mladší žáci – ročníky 2009 a 2010 

Podmínka:    platný členský průkaz 

Hmotnostní kategorie:       žáci: 34-38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 85-100kg 

     mladší žáci:  25-28, 31, 35, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 70, 80, 80-90kg 

Systém:    skupiny A-B na 2 prohry 

družstva se budou hodnotit dle umístění závodníků do 6. místa 

(7,5,4,3,2,1 bod)   

Předpis:  jednotlivá utkání se zápasí dle pravidel UWW, délka střetnutí 

2 x 2 minut s 30 sekundovou přestávkou 

Úhrada:    závodníci startují na náklady svého oddílu, pořadatel v případě 

potřeby zajistí ubytování na základě řádné objednávky zaslané 

nejméně 1 týden předem, do 5 osob hradí pořadatel 

startovné účastníci neplatí 

Přihlášky:                             žádáme oddíly a kluby, kteří potřebují zajistit ubytování, aby  

                                               zaslaly přihlášku s datem příjezdu a odjezdu nejdéle do  

                                               20. května 2022 na e-mail organizačního pracovníka 

Ceny:     umístění závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a 

medaili; družstva na I.-III. místě obdrží diplom, pohár 

nejlepší družstvo pak putovní pohár (kopii) 
  

Časový program:                 sobota  21. květen 2022: 

18:00 – 20:00 registrace a vážení zahraničních účastníků,      

            lékařské prohlídky 

                       20:00               posezení pro vedoucí výprav 
 

                                              neděle  22. květen 2022: 

                        08:30 – 10:00  registrace a vážení závodníků, lékařské prohlídky 

                                               10:00 – 11:00  příprava tabulek 

                                               11:00               zahájení turnaje 

 

Poznámka:    nejmenované body platí podle „Soutěžního řádu SZČR“ a předpisů s ním        

                       souvisejících. 



 

  

 

Zvláštní ustanovení: Turnaj se bude řídit platnými hygienickými předpisy – viz. webové 

stránky SZČR. 

 

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

covidovou situaci a s ní spojená vládní opatření. 

 

 

Rozpis byl schválen STK SZČR dne: 23.02.2022 

  

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

     Ing. Libor Bílek                                                                                         Aleš Nový                   

                         předseda STK SZČR                                                                           předseda STK PSZ 

 

                                                                             Mgr. Jindřich Vejsada 

                                                                      předseda KZ Bohemians Praha                                        

 

 
      

                         
 

Děkujeme Městské části  Praha 15 a MHMP za finanční podporu, 

kterou věnovali našemu klubu na námi pořádané akce. 
 

 
 

             

  

                
 
 

 


