
 

 

Európsky pohár mužov a žien                                                                               Bratislava, Slovakia  

7. – 8. 9.2013 

 

R O Z P I S 
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO, JUNÁCKA 6,832 80 BRATISLAVA 

Telefón: 02/49249 198, 4444 1100 Fax: 02/49249 581 e-mail:, szj@judo.sk 

 

Usporiadateľ: Slovenský zväz Judo 

Dátum Konania: 7. – 8.9.2013 

Miesto konania: Športová hala Pasienky - HANT Aréna, Trnavská cesta 29, 832 84 
Bratislava 

Kontakt: Mgr. Ľubomír Zagorov, Junácka 6, 832 80, Bratislava, tel.: 
+421910729433, mail: szj@judo.sk 

Podmienky a termíny: 

  

Vek: 15 ročný a viac ( narodený v 1998 a skôr) 
Účastníci musia byť registrovaní v systéme Jumas, ktorí nebudú 
registrovaní cez SZJ, môžu sa zaregistrovať na akreditácií za poplatok vo 
výške 60 € za jednorazový štart na súťaži EC. Registrácia cez SZJ 
najneskôr do piatka 23.8.2013. 

Program: Piatok, 6.9.2013 

10:00-18:00 Registrácia/akreditácia Hotel Nivy 
19:30-20:00 Oficiálne váženie Hotel Nivy 
                             Ženy: -48, -52, -57, -63 kg 
                             Muži: -60, -66, -73 kg 
Oficiálne váhy sú k dispozícií pre kontrolné váženie od 08:00 do 19:30. 
20:30 Losovanie Hotel Nivy 

Sobota, 7.9.2013 

09:00                   Stretnutie rozhodcov na športovej hale. 
10:00                   Vyraďovacie súboje a repasáže na športovej hale. 
                            Ženy: -48, -52, -57, -63 kg 
                            Muži: -60, -66, -73 kg 
Neskôr:               Otvárací ceremoniál 
Neskôr:                Stretnutia o bronz, finále, dekorovanie víťazov  
19:30-20:00         Oficiálne váženie Hotel Nivy 
                             Ženy: -70, -78, +78 kg 
                             Muži: -81, -90, -100, +100 kg 
Oficiálne váhy sú k dispozícií pre kontrolné váženie od 08:00 do 19:30. 

Nedeľa, 8.9.2013 

10:00                   Vyraďovacie súboje a repasáže na športovej hale.  
                            Ženy: -70, -78, +78 kg 
                            Muži: -81, -90, -100, +100 kg 
Neskôr:               Stretnutia o bronz, finále, dekorovanie víťazov   
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7. – 8. 9.2013 

Čas zápasu: 5 minút.  Golden skóre: Bez časového limitu 

Váženie: Váženie pre každú hmotnostnú kategóriu sa koná v predvečer súťažného 
dňa. Športovci musia predložiť akreditačnú kartu a svoj občiansky preukaz. 
Pre štatistické účely sa každý pretekár prevažuje v kimone pred prvým 
zápasom.  

Súťažné pravidlá: Súťaž bude prebiehať v súlade s pravidlami a športovým kódexom IJF a 
EJU.  
Súťažný systém: 
6 a viac osôb: dvojitá repasáž 
3,4,5 osôb: tabuľka každý s každým 
2 osoby: na dva víťazné zápasy 

Rozhodcovia: Slovenských rozhodcov deleguje KR SZJ. Pre delegovaných rozhodcov je 
stretnutie pred turnajom povinné v stanovenom čase a vo formálnom 
oblečení. 

Tréneri: Všetci tréneri musia dodržiavať kódex správania judo trénera. 
Oblečenie: 
na losovanie: oblek a kravata 
vyraďovacie boje a repasáže: reprezentačné tepláky 
finálové boje: oblek a kravata 

Kimono: Pretekár musí súťažiť len v schválených kimonách IJF od oficiálnych 
dodávateľov. (biele a modré sú povinné). Kontrola kimon sa koná podľa 
pravidiel Sokuteki. 

  

  

 

Dňa 18.7.2013         Pavol Kubena 
               ŠTK SZJ 


