
Zápis k stretnutiu Dunajský pohár 2019 

 

Miesto :   Bratislava, hotel Barónka 

Dátum :  10.4.2019 

Čas:   12:30 – 16:00 

Organizátor: Zdenko Kríž, Konfederácia športových zväzov SR 

Účastníci: Krnáč Jozef,  

Zápis: 

 

Na stretnutí sa vyhodnotila súťaž Dunajský pohár za rok 2018. Po sčítaní bodov za 

všetky jednotlivé zúčastnené športy a športové zväzy v roku 2018 Dunajský pohár 

získalo Slovensko. 

V súťaži judo bol organizátor AUT. Súťaž prebehla vo Viedni. Slovensko obsadilo 

v súťaži zmiešaných družstiev celkovo 3.miesto. 2.miesto obsadilo AUT a 1.miesto 

HUN. 

V roku 2019 pripadá povinnosť organizácie Dunajského pohára na Slovensko. 

So zástupcami AUT a HUN sme sa predbežne dohodli na termíne 1.11. a 2.11.2019. 

Je to len predbežný termín. Viem, že sú tam sviatky no aspoň deti nevymeškajú 

školu. Súťaž by sa mala konať v Bratislave alebo v blízkom okolí. 

Ako organizátor máme povinnosť zabezpečiť stravu a ubytovanie pre jednotlivé 

delegácie na jednu noc. To znamená 12 štartujúcich (6 dievčat/6 chlapcov), 2 tréneri, 

1 vedúci výpravy a 1 rozhodca. 

Predbežne sme sa dohodli na nasledovnom programe: 

1.11.2019 

13:00 – 14:00 príchod, akreditácia a ubytovanie 

16:00 – 16:30 otvárací ceremoniál 

16:30 – 18:00 súťaž zmiešaných družstiev 

18:00 – 18:30 vyhodnotenie 

19:30 – 20:30 večera 

2.11.2019 

9:00 – 11:00  tréning judo – randori 

12:00 -12:30  obed 

14:30 – 16:30 tréning judo – randori 



Predbežne som sa bol informovať v ŠH Mladosť na ich možnosti. V tomto termíne sú 

otvorený. Vedeli by sme to urobiť v malej volejbalovej hale. Následne v HUŠ potom 

v sobotu dva tréningy. Cena je predbežne vo volejbalovej hale 35 € za hodinu a 42 € 

v HUŠ za hodinu. 

Na ubytovanie by som navrhoval hotel Avion, Bratislava. Majú tam variabilné 

možnosti ubytovania a sú lacný. Dá sa tam dohodnúť aj strava. Z mojich skúseností 

cca 35 € na osobu so stravou. A nie je to ďaleko od haly. Aj tak všetci prídu 

mikrobusmi. 

Podľa minuloročného rozpisu prikladám v skratke organizačné pokyny pre rok 2019: 

Účastníci:  HUN, AUT a SVK družstvá U17, ročníky 2003, 2004, 2005 

Váhové kategórie:  

dievčatá    - 44kg, -52 kg, - 63kg, +63 kg 

chlapci   – 55kg, -66kg, -81 kg, +81kg 

tolerancia   +1 kg 

Delegácia:  12 pretekárov a pretekárok (6 chlapcov a 6 dievčat) 

2 tréneri 

1 vedúci výpravy 

1 rozhodca 

Súťažné pravidlá: biele a modré kimoná 

   Zápasový čas 4 minúty s GS 

Pretekári a pretekárky môžu štartovať o jednu váhovú kategóriu 

vyššie ako boli odvážení. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 27.4.2019       Krnáč Jozef 


