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1. Pravidla pro přidělení podpory turnajů KSJu ÚK 
    

1.1. Soutěž musí být schválena řádně v termínu a být uvedena v krajském kalendáři.  
1.2. Soutěž je pořádána pouze pro dvě věkové kategorie na jeden soutěžní den. 

Věkovými kategoriemi se rozumí U10, U12, U16, U18. Věkové kategorie lze 
libovolně kombinovat (např. U10, U18 atp.).  

1.3. Soutěž musí být otevřena všem klubům Ústeckého kraje.  

1.4. Musí být splněny požadavky stanovené Pravidly juda a Soutěžním řádem, 
zejména zápasová plocha o minimálních rozměrech 5 m x 5 m. Bezpečnostní 
plocha musí být široká nejméně 2 m. Mezi dvěma zápasovými plochami musí 
být bezpečnostní plocha nejméně 2 m. Pro kategorii mláďat lze použít zápasovou 
plochu 4 m x 4 m. 

1.5. V případě kombinace věkové kategorie U10 a ostatních věkových kategorií, 
musí pro ostatní věkové kategorie být zápasová plocha dle bodu 1.4. 

1.6. Soutěž musí proběhnout alespoň na 3 zápasištích.  
1.7. Výše podpory je 10.000,- Kč za soutěž, nejvýše 2 x za pololetí. Pořádající klub 

může získat podporu nejvýše 40.000,- Kč za kalendářní rok. 
  

2. Pravidla podpory pro ostatní turnaje  
   

2.1. VV KSJu Ústeckého kraje může udělit, na základě žádosti, výjimku pro turnaje, 
které nesplňují výše uvedené podmínky. 

 
Žádost o podporu musí být podána písemně nebo emailem s přiloženým rozpisem soutěže 
na adresu STK a předsedy KSJu (stk@ksju-uk.cz, predseda@ksju-uk.cz).  
Termín pro podání žádosti je do 30 dnů od ukončení soutěže. 
Na podporu nemají nárok kluby, které mají nesplacené závazky vůči KSJu ÚK. 
 

Fakturační údaje:  Krajský svaz juda Ústeckého kraje, pobočný spolek Českého svazu juda  
Kekulova 972/34a, 40001 Ústí nad Labem - Klíše  
IČO: 22746404  
Číslo účtu: 2002159495/2010 
 

Předmět fakturace:  Fakturujeme Vám za uspořádání turnaje.  

Schváleno VV KSJu Ústeckého kraje dne 9. února 2023 


