
 
Kolegium DANů ČSJu  
a JV JUDO Rumburk 

 

Pozvánka 
na seminář ke zvyšování technických stupňů DAN 

a zkoušky na DAN 
 

Datum:              4. – 6. července 2014 ( Pa - Ne, v Pá večer příjezd) 
 

Pořadatel: Kolegium DANů ČSJu a JV JUDO Rumburk 
                                  
Místo konání: Sportovní areály JV JUDO Rumburk 
 Královská 1235, 408 01 Rumburk 
                               Jiří Koutecký mob.603 866 055 – judorumburk@seznam.cz  
 Václav Koutecký mob.604244092 - judorumburk@seznam.cz 
 Březová 102/3, 408 01 Rumburk 
 
Zahájení:                           V pátek 4.7.2014 příjezd do 18,00 hodin (nebo dle dohody). 
 
Plán:                           Pátek večer, sobota nácvik kat pro 1. - 3. DAN 
                                      neděle zkoušky na DAN před zkušební komisí 
 
Ukončení: V neděli 6. 7. 2013 v odpoledních hodinách, nebo dle dohody. 
                                       
Zkoušející: Jiří Vele, předseda kolegia DANů 
 
Přísedící: Tomáš Buchar, člen kolegia DANů, evidence do CE a KD  
                                          tříčlenná komise bude případně doplněna 
 
Instruktoři nácviků kat: Jiří Vele, Tomáš Buchar, Věra Bucharová 
  
Přihlášky na zkoušky: Nejpozději do 10.6.2013  
 Tomáš Buchar mob. 739 416 241 
 buchar.tomas@seznam.cz 
 
Náklady: Veškeré vlastní náklady i náklady na lektory (dle Ekonomické směrnice ČSJu) si hradí 

účastníci z vlastních prostředků.  
 
Poplatek ČSJu: Za účast na semináři zaplatí každý účastnický poplatek, který je v souladu 

s Ekonomickými ČSJu ve výši 500,-Kč. Mimo tento poplatek bude vybírána částka za 
složenou zkoušku na DAN, která je dána Ekonomickou směrnicí ČSJu + odměna 
zkušebnímu komisaři.  

     
Poplatek JV JUDO: Tori:    1000,-Kč za 2 noci (PA-NE), 500,-Kč za 1 noc (SO-NE)                                                 
 Uke:    500,-Kč za 2 noci (PA-NE), 250,-Kč za 1 noc (SO-NE)      

 Poplatek zahrnuje pronájem prostor a tatami a možnost přespání na tatami v areálu 
po dobu semináře, snídani, oběd, večeři v prostorách oddílu. 

 
Ubytování mino areál: Penzion restaurace „U parku“ 9. května 955/53, 408 01 Rumburk 
  jednolůžkový pokoj 400,-Kč / noc 
 dvoulůžkový pokoj 600,-Kč / noc 
Přihlášky ubytování:       nejpozději  do 10.6.2014  Václav Koutecký 604244092, judorumburk@seznam.cz 
 

Poznámka:  Počet účastníků je omezen. Každý s sebou vezme platný průkaz s potvrzením poslední zkoušky, 
přihlášku ke zkoušce potvrzenou příslušnými orgány a vyplněnou ve všech kolonkách. Pozor na dodržení 
časového odstupu od poslední zkoušky na DAN. Každý s sebou na nácvik a zkoušky svého UKE !!!     

                                                                            


