
JUJUJUJU----JJJJITSUITSUITSUITSU    OSTRAVAOSTRAVAOSTRAVAOSTRAVA RYU RYU RYU RYU    

ppppoooořřřřádáádáádáádá    

2. 2. 2. 2. ročník ročník ročník ročník turnajturnajturnajturnajeeee    vvvv    JuJuJuJu----jitsujitsujitsujitsu    aaaa    GGGGrapplingurapplingurapplingurapplingu    

„Ippon Cup 200„Ippon Cup 200„Ippon Cup 200„Ippon Cup 2007777““““    

Termín:Termín:Termín:Termín:    10101010. .  .  .  únoraúnoraúnoraúnora 200 200 200 2007777    ----  registrace, vážení  registrace, vážení  registrace, vážení  registrace, vážení ----  9.00 hod. 9.00 hod. 9.00 hod. 9.00 hod.     

----  zahájení závodů  zahájení závodů  zahájení závodů  zahájení závodů ----  10.00 hod. 10.00 hod. 10.00 hod. 10.00 hod.     

----  předpokládané ukončení  předpokládané ukončení  předpokládané ukončení  předpokládané ukončení ----     16161616.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.     

Místo:Místo:Místo:Místo:  D D D Dojo JJO ojo JJO ojo JJO ojo JJO ----  Moravská 2, Ostrava Moravská 2, Ostrava Moravská 2, Ostrava Moravská 2, Ostrava----VítVítVítVítkovicekovicekovicekovice     

Kategorie:Kategorie:Kategorie:Kategorie:         ----     Duo kata JuDuo kata JuDuo kata JuDuo kata Ju---- jitsu jitsu jitsu jitsu ----  od 15 let;  6. od 15 let;  6. od 15 let;  6. od 15 let;  6. ----4.  kyu,  3.  kyu a vyšší  tech. 4.  kyu,  3.  kyu a vyšší  tech. 4.  kyu,  3.  kyu a vyšší  tech. 4.  kyu,  3.  kyu a vyšší  tech. 
stupněstupněstupněstupně     

----     GrapplingGrapplingGrapplingGrappling     ----     od 15 let;  ženy, muži; od 15 let;  ženy, muži; od 15 let;  ženy, muži; od 15 let;  ženy, muži; podle váhových kategorií podle váhových kategorií podle váhových kategorií podle váhových kategorií 
(bude upřesněno na místě)(bude upřesněno na místě)(bude upřesněno na místě)(bude upřesněno na místě)     

Startovné:Startovné:Startovné:Startovné:    ----  1 kategorie  1 kategorie  1 kategorie  1 kategorie ----     111150,50,50,50,----  Kč Kč Kč Kč/osobu/osobu/osobu/osobu    

    ----  2 kategorie  2 kategorie  2 kategorie  2 kategorie ----  200, 200, 200, 200,----  Kč/osobu Kč/osobu Kč/osobu Kč/osobu    

CeCeCeCennnny:y:y:y:  di di di diplomy, medaile, plomy, medaile, plomy, medaile, plomy, medaile, upomínkové předmětyupomínkové předmětyupomínkové předmětyupomínkové předměty     

Více informacíVíce informacíVíce informacíVíce informací::::         T. T. T. T. Březný Březný Březný Březný ––––    tel.  tel.  tel.  tel.  731158490731158490731158490731158490, email: tomasbrezny@seznam.cz, email: tomasbrezny@seznam.cz, email: tomasbrezny@seznam.cz, email: tomasbrezny@seznam.cz    

K. Jaroš K. Jaroš K. Jaroš K. Jaroš ––––    tel.  tel.  tel.  tel.  608737834608737834608737834608737834, email: kamiru@email.cz, email: kamiru@email.cz, email: kamiru@email.cz, email: kamiru@email.cz     

www.jujitsuwww.jujitsuwww.jujitsuwww.jujitsu----ostrava.infoostrava.infoostrava.infoostrava.info     

Závody jsouZávody jsouZávody jsouZávody jsou otevřené pro všechny zájemce. otevřené pro všechny zájemce. otevřené pro všechny zájemce. otevřené pro všechny zájemce.    

Prosíme o zaslání pProsíme o zaslání pProsíme o zaslání pProsíme o zaslání předbředbředbředběžněžněžněžné é é é přihlášky do přihlášky do přihlášky do přihlášky do 31313131.1.200.1.200.1.200.1.2007777....     


