
 
Slovenský   zväz   j u d o,   Junácka 6,   832 80   Bratislava 

 
 
Viktória Majorošová-57, Matej Poliak-66, Adam Gažo-73, Erik Franický-73, Arpád Szakács-90  

Dušan Hegeduš-90, Miroslav Dzúr-100 kg 

 

 

P o z v á n k a   n a   r e p r e z e n t a č n ú   a k c i u 
 

Trénerom reprezentácie mužov a žien Slovenskej republiky v judo si nominovaný /-á/ na akciu 
ME do23 rokov Samokov (BUL) 

Dátum akcie :                                                14.-17.11.2013 

 
Nominovaný /-á/ si v hmotnostnej kategórii do : viď. hore 
(Ak nebudeš mať váhu v ktorej si bol nominovaný, oznám to okamžite reprezentačnému trénerovi.) 
 
Termín a miesto zrazu: 13.11.2013 /St/ o 11,00 hod. parkovisko pred Istropolisom, Bratislava  
Spôsob dopravy : do miesta zrazu individuálne, Bratislava – Samokov a späť mikrobusom 
     /šofér p. Zagorov st./ 
Úhrada : na náklady SZJ Majoropšová, Poliak, Gažo, Dzúr, Szakács  

  na čiastočne vlastné Hegeduš, na vlastné Franický  
  Strava raňajky a večera pre každého, namiesto obedu vyplatené diéty. 

Predpokladaný návrat : 18.11.2013 /Po/ doobeda,         
Iné pokyny  : modré a biele kimono Adidas s nášivkou na chrbte, opasok Adidas, nohavice  
     Adidas /kimoná si treba skontrolovať – rukávy dĺžku, priechodnosť so  
     SOKUTEKI 1 je na Dukle BB, 1 v BA/, obuv a odev na behanie 

  Noc z 13/14.11. prespíme v meste Niš (SRB) + raňajky príchod do Niš o cca 19,00     
hod., do Samokova príchod 14.11. o cca 14,00 hod. 

     Program: 
     14.11. oficiálne váženie19,00-19,30 hod. 57, 66 kg, losovanie 20,00 hod. 
     15.11. zápasy od 10,00 hod. 57, 66 kg 
                oficiálne váženie 19,00-19,30 hod. 73 kg 
     16.11. zápasy od 10,00 hod. 73 kg 
                oficiálne váženie 19,00-19,30 hod. 90, 100 kg 
     17.11. zápasy od 10,00 hod. 90, 100 kg 
     po súťaži odchod domov 

   
V prípade, že sa nemôžeš reprezentačnej akcie zúčastniť, oznám to okamžite reprezentačnému trénerovi. 
Táto pozvánka je súčasne aj žiadosťou o uvoľnenie zo školy. 

 
Bratislava, 30.10.2013 
                                
 
 
 
                                                                                                              Ing. Rastislav Mezovský 

                                                                                         reprezentačný tréner 
                    mužov a žien SZJ  
 


