T.J. Sokol Bratislava I Vinohrady,
Sokolská ul. č. 1, Bratislava 811 04
http: www.sokolba.sk, www.judo.sk

fb: Oddiel JUDO 柔道 T.J. SOKOL Bratislava I, Vinohrady

XXXVIII. SOKOL CUP SLOVAKIA
BRATISLAVA 2019
MU/FU 9 – MU/FU 21
XXXVIII. ročník Memoriálu Jána RUSNÁKA v jude starších žiakov, MU/FU15
XXVI. ročník Memoriálu Oľgy KOŇARIKOVEJ v jude mladších žiakov, MU/FU13
XVIII. ročník Memoriálu Jána HRABINU v jude mini žiakov, MU/FU9 – MU/FU11
XII. ročník Memoriálu Róberta BINDERA v jude MU/FU18 – MU/FU21
Očakávaná účasť
Miesto konania :
Dátum turnaja :
Štartovné :
Prihlášky :
Časový rozpis
kategórie
MU/FU9 –
MU/FU15
13. 4. 2019

AUT, CZE, HUN, SLO, CRO, UKR, SVK
Judo hala SOKOL, Sokolská ul. č. 1, Bratislava, Slovenská republika.
13. apríla 2019 /sobota/
10,- € na účastníka, dvojitý štart 12,-€
do piatku 12. apríla 2019, ubytovanie nahlásiť do 27. marca 2019
Otvorenie haly :
Váženie + prezentácia :
Vylosovanie :
Začiatok súťaže :

08:30
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00

Vekové kategórie
Vekové
kategórie
a
hmotnostné
kategórie
MU/FU9 –
MU/FU15

Časový rozpis
kategórie
MU/FU18 –
MU/FU21
Vekové
kategórie
a
hmotnostné
kategórie
MU/FU18 –
MU/FU21

Ročníky

Hmotnostné kategórie

Supermini žiačky

FU9

2011 - 2012

Váhové kategórie sa určia podľa rozváženia

Supermini žiaci

MU9

2011 - 2012

Váhové kategórie sa určia podľa rozváženia

Mini žiačky

FU11

2009 - 2010

-22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46.

Mini žiaci

MU11

2009 - 2010

-22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50.

Mladšie žiačky

FU13

2007 - 2008

-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57.

Mladší žiaci

MU13

2007 - 2008

-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65.

Staršie žiačky

FU15

2005 - 2006

-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63.

Starší žiaci

MU15

2005 - 2006

-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73.

Váženie + prezentácia :
Vylosovanie :
Začiatok súťaže :

12:00 - 13:00 MU/FU18 - MU/FU21
13:00 - 14:00
14:00

Vekové kategórie

Ročníky

Hmotnostné kategórie

Dorastenky

FU18

2002 - 2004

-40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Dorastenci

MU18

2002 - 2004

-45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Juniorky

FU21

1999 - 2001

-48, -52, -57, -63, -70, +70

Juniori

MU21

1999 - 2001

-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100

Dĺžka zápasu :

MU/FU9, MU/FU11, MU/FU13: 2 minúty, MU/FU15: 3 minúty. Zlaté skóre v dĺžke 1 minúta.
MU/FU18 a MU/FU21: 4 minúty

Počet tatami :

3 Tatami 7m x 7m s 3m bezpečnostnej plochy a 4m medzi žinenkami
2 Tatami 5m x 5m s 2m bezpečnostnej plochy

Hodnotenie :

Súťažné
systémy :

za každého účastníka a počet štartov obdrží družstvo 1 bod
1. miesto
5 bodov
2. miesto
3 body
3. miesto
2 body
4. a 5. miesto
1 bod
2 účastníci:
3-5 účastníci:
od 6 účastníkov:

Ak účastník jednej váhovej kategórie zostane sám,
dostane počet bodov a medailu v jeho váhovej kategórii,
ale len v tom prípade ak neštartuje vo vyššej váhovej
kategórii.

pre 1. miesto musí účastník zvíťaziť 2 krát
každý s každým
KO s rozšírenou repasážou

Úhrada nákladov: Športovci štartujú na náklady a riziko vysielajúceho subjektu, JUDO klubu.
Oprávnenie na
účasť
Pravidlá :
Riaditeľ súťaže :

Zahraniční účastníci sú povinní predložiť cestovný pas pri vážení.
Za bojovú spôsobilosť ( zdravotný stav ) je zodpovedný oprávnený zástupca klubu.
Súťaží sa podľa ustanovení pravidiel juda, súťažného poriadku SZJ a tohoto rozpisu,
IJF ( Medzinárodná Federácia Judo )
Mgr. Jaroslav DUROŠKA, Žitavská ul. č. 22 Bratislava, 821 07, tel.:00421903476675, email:
duroska.jaro@gmail.com

Hlavný rozhodca : Ing. Anton POSPÍŠEK, mobil: 00421903241374, email: pospisek@envirofond.sk
Rozhodcovia :

Rozhodcovský zbor zabezpečí usporiadajúci oddiel juda T.J. SOKOL Bratislava I, Vinohrady
Usporiadateľ poskytne delegovaným rozhodcom dohodnutú odmenu a paušálnu náhradu podľa § 34 zákona
283/2002 Z.z.v platnom znení. Kooptovaným rozhodcom sa náhrady neposkytujú.

Ceny :

Diplomy a medaily pre 1. - 3. miesto
Tri najlepšie družstvá, ktoré získajú najviac bodov obdržia pohár.
Pri rovnakom počte bodov rozhodujú umiestnenia.

Lekár :

Bude zabezpečený usporiadateľmi.

Bufet :

Občerstvenie ( jedlá aj nápoje ) za výhodné ceny si môžete zadovážiť aj v hale.

Ubytovanie :

Kontakty:

Na základe záväznej objednávky zaslanej do 27. marca 2019 na adresu riaditeľa súťaže. Ubytovanie v okolí haly
v hosteloch za 20,-€ až 30,-€ na osobu. Je aj možnosť prenocovať ( za 4,-€ na osobu a noc ) na žinenkách v
telocvični, do ktorej vstup bude umožnený v piatok 12. apríla 2019 po 16,30. hodine.
Starosta T.J. Sokol: Ing. Pospíšek, mobil: 00421903241374, email: pospisek@envirofond.sk
Riaditeľ súťaže: Mgr. Duroška, mobil: 00421903476675, email: duroska.jaro@gmail.com
http: www.sokolba.sk, www.judo.sk

fb: Oddiel JUDO 柔道 T.J. SOKOL Bratislava I, Vinohrady

Dňa: 11.12. 2018
Schválil: Michal Donner v.r.
Športovo – technická komisia
.
Slovenského zväzu JUDO

Ing. Anton Pospíšek
Starosta
T.J. Sokol Bratislava I,
Vinohrady
Predseda oddielu JUDO

