pořádá ve
čtvrtek 13. 4. a v pátek 14. 4.
v tělocvičně zš loděnice

Velikonoční ,,randori“
Od 9.00 - 16.00 hod po oba dny.
Ve čtvrtek po domluvě převezmeme děti i dříve a předáme i později.
Zajištěna svačina, oběd, pitný režim.
S sebou kimono, přezůvky, láhev na pití.
Cena za jeden den je 500 Kč
Přihlášky prosím odevzdat do 7. 4. 2017
Více informací na www.judovicnezsport.cz

přihláška na velikonoční „randori”
13. 4. a 14. 4. 2017

Judo víc než sport pořádá
Velikonoční „randori”
13. 4. – 14. 4. (velikonoční prázdniny)
Vážení rodiče,
Judo Víc než sport pořádá Velikonoční ,,randori“ Ve čtvrtek 13. 4. děti mají prázdniny a v pátek 14. 4.je svátek, proto
děti mohou oba dny využít k pohybu. Opět budeme rozebírat techniky, které natočíme a ihned rozebereme. Soustředění
se mohou účastnit jak zkušení borci tak i začátečníci, kteří se chtějí pokusit o žlutobílý pásek. Každá skupina bude mít
svého trenéra. Určitě bude překážková dráha.
Budeme mít již po závodech v Kolíně. Rozebereme úspěchy i prohry tak aby příště vyšlo vše ještě lépe. Součástí tohoto
letáku je i přehled turnajů ve Stř.kraji, kde jsou uvedené nominační turnaje pro mladší žáky na Přebor České republiky.
Jednotlivé propozice jsou pověšené na stránkách ČSJu. Termíny jsou jen do konce školního roku. Krom těchto turnajů
vyjedeme i mimo kraj a účastníme se ČP pro starší žáky a žákyně.
Připomínáme něco z pravidel a soutěžního řádu. Všichni kteří chtějí být pojištěni, soutěžit a skládat zkoušky na technické
stupně – barevné pásky musí být v evidenci ČSJu. To obnáší dodat veškeré potřebné osobní údaje, průkazové foto a
zaplatit roční poplatek. Do roku narození 2007 platí 100 Kč/rok. 2006 a starší 300 Kč/rok.
Dle pravidel soutěžního řádu mohou soutěžit děti do roku narození 2007 jen po roce v evidenci ČSJu. To znamená,
že když přišel žák v září 2016 prvně na judo a přinesl všechny potřebné podklady. Může jeho první start na soutěži
proběhnout v září 2017. V případě, že jeho spolužák přinese všechny podklady až v březnu 2017 jeho první start bude
moci proběhnout až v březnu 2018 i když oba chodí stejně dlouho !!!!
Připomínáme platbu licenčních poplatků 100 Kč a 300 Kč. Dále připomínáme platbu na druhé pololetí dle počtu
tréninků v týdnu.
Do konce března přijímáme předběžné přihlášky a zálohy na letní soustředění, které tradičně proběhne v Nižboru
v termínu 18. 8. – 27. 8. 2017

Našim závodníkům nabízíme zajištění výroby jmenovky
na kimona, kterou následně našijete na kimono.

K o udel K a

czech republic

Ko udelK o v á

czech republic

1. 4.
2. 4.
8. 4.
13. - 15. 4.
22. - 23. 4.
6. 5.
20. 5.
20. 5.
27. 5.
17. 6.

KP Kolín
kemp žáci
Boleslav
kemp Čáslav
Kamenice
Beroun
PLKolín
Příbram
KP
Kolín

U11, U13, U15, U21
Čáslav

U9, U18, , M, Ž
Pohár naději

Tučně vytištěné turnaje jsou nominační pro
kategorii mladších žáků

Závazně přihlašuji:
jméno: ................................................................................................

zde zaškrtněte termíny:

podpis rodiče: ................................................................................................

13. 4.

Cena za jeden den je 500 Kč.

14. 4.
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