
 
              ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Bratislava, 10.1.2009  
Výkonný výbor SZJ 
Klubom SZJ 
 

Usmernenie k súťažiam v SZJ. 

 Po schválení Zákona č.479/2008 NR SR a množstva zmien v pravidlách džuda, Finančného 
zabezpečenia akcií SZJ, Súťažného a prestupového poriadku SZJ si Vám Športovo-technická komisia SZJ 
týmto usmernením bude snažiť uľahčiť postup a vyhnúť sa tak nedorozumeniam pri organizovaní súťaží 
v rámci SZJ. 

1. ZÁKON č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí. 

 § 1, bod 1 – podľa tohoto zákona sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, 
preteky a iné aktivity spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry 
prístupné verejnosti. 
§ 1, bod 3 – podujatie verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov alebo 
účastníkov na základe registrácie v príslušnej právnickej osobe, ktorá je založená alebo zriadená podľa 
Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov. 

SZJ  je občianske združenie a súťaže SZJ patria do kategórie športových podujatí v zmysle tohoto zákona.  
§ 1 bod 5 písmeno d) - v prípade súťaže iba v rámci klubu podľa §1 bod 5 písmeno d) sa tento zákon na také 
podujatie nevzťahuje. 
§ 3, bod 2 – oznámenie je potrebné podať obci najneskôr 7 dní před konaní podujatia. 
Vo väčšine prípadov sú súťaže v sobotu. Napr. 21.3.2009 – sobota, to znamená, že organizátor je povinný 
takúto súťaž nahlásiť najneskôr 13.3.2009 – piatok a to poštou, e-mailom alebo na podateľni príslušného 
úradu v obci alebo v meste. 
§ 3, bod 3 – organizátor podujatia v oznámení uvedie: 

OZNÁMENIE O KONANÍ ŠPORTOVÉHO PODUJATIA 
Názov organizátora podujatia  
a adresu jeho sídla 

JC Pezinok 
ul. 1. mája, 902 01 Pezinok  

Názov a účel podujatia Majstrovstvá SR v džude dorastencov a dorasteniek 
Deň, miesto a čas konania podujatia, 
 

21.3.2009 o 9.00 do 17.00, Športová hala 
JCPezinok, ul. 1. mája, Pezinok 

Predpokladaný počet účastníkov podujatia 150  
Označenie podujatia za rizikové v prípade 
hrozby porušovania verejného poriadku  

Toto podujatie nieje rizikové z hľadiska 
porušovania verejného poriadku  

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 
hlavného usporiadateľa podujatia a číslo 
mobilného telefónu, ktorý bude používať počas 
podujatia 

Jozef Tománek 
ul. 1. mája 33, 902 01 Pezinok 
Mobil: 0903 900 744 

Názov a sídlo SBS, meno, priezvisko a číslo 
mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, 
v prípade jej využitia 

 

Opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu 
verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, 
života a zdravia účastníkov podujatia alebo 
životného prostredia 

Spolupráca s Mestskou políciou a Policajným 
zborom SR. 
Lekársky dozor MUDr. Janko Hraško alebo 
členovia Červeného kríža. 
V mieste konania sa počas podujatia nebudú 
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predávať alkoholické nápoje – záleží od 
Všeobecného záväzného nariadenia obce príp. 
povolenia na predaj alkoholických nápojov. 

Počet členov usporiadateľskej služby a v prípade 
jej využitia aj počet členov SBS  

10 členov usporiadateľskej služby 

Za TJ/klub:  podpis a pečiatka  

§ 4, bod 3 písmeno e) - umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na podujatie alebo v priestoroch 
podujatia oznámenie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ak ho vydala obec.  
§ 4, bod 3 písmeno f) - zabezpečiť dodržiavania zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov v priestoroch, kde sa podujatie koná.  
§ 6, písmená a) až g) – usporiadateľ je oprávený presvedčiť sa hmatom,zrakom alebo technickými 
prostriedkami či osoba nemá predmety uvedené v § 7: alkoholické nápoje a iné omamné látky, alebo je 
zjavne pod ich vplyvom, má usporiadateľ oprávnenie takúto osobu na to upozorniť alebo ju vykázať, vyviesť 
prípadne mu zakázať ďaľšiu účasť na podujatí.  
§ 7, bod 1 písmeno b) + bod 2 písmená b) a c):  

– účastník podujatia je povinný zdržiavať sa požívania alkoholických nápojov a iných omamných 
látok, 

– navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, 
– vnášať alkoholické nápoje a iné omamné látoky na podujatie, ak obec vydala zákaz predaja, 

podávania alebo poživania na podujatiach. 

2. ZMENY V PRAVIDLÁCH JUDO:  ŠTK SZJ upozorňuje organizátorov na prísnejšie dodržiavanie 
zabezpečenia minimálnej vzdialenosti divákov od zápasiska z dôvodu rovnakého posudzovania boja  na zemi a 
v postoji,  napr. páskou alebo reklamnými panelmi. Dodržiavať rozmer bezpečnostnej plochy 3 metre!!! 
Odporúčané rozmery zápasovej plochy:-muži a ženy min 7x7 max 8x8 
     - juniori, juniorky, dorastenci a dorastenky min 6x6 max 8x8 

- žiacke kategórie min 4x4 max 6x6. 

3. ZMENY V SÚŤAŽNOM PORIADKU:  
čl.13.6.4. Pretekári nastupujúci k stretnutiu majú pás farby zodpovedajúcej ich dosiahnutému stupňu 
technickej vyspelosti a červenú alebo bielu šerpu podľa strany zápasiska, na ktorú nastupujú. 
V súťažiach jednotlivcov a družstiev miesto červenej alebo bielej šerpy môžu nastúpiť pretekári 
modrom, farebnom judo-gi schválenom ŠTK SZJ alebo bielom judo-gi. Modré alebo farebné judo-gi je 
namiesto červenej šerpy. Biele judo-gi je namiesto bielej šerpy.  

Červená šerpa Biela šerpa Výklad ŠTK SZJ 
Modré / farebné kimono Biele kimono Pretekári nemusia mať šerpy 

Biele kimono Modré / farebné kimono Obidvaja pretekári majú mať šerpy 
Modré / farebné kimono Modré / farebné kimono Pretekár na bielej šerpe ju má mať 

Biele kimono Biele kimono Pretekár na červenej šerpe ju má mať 
V I.lige resp. II.lige mužov na rozlíšenie družstiev postačujú modré /farebné kimoná namiesto používania 
šerpy.  
Povinnosť zabezpečiť červené alebo biele šerpy ostáva na organizátoov a pretekárov čl. 9.3.1. 

Čl.14.3.2. V kategórii mladší žiaci a ml. žiačky sa nesmú používať techniky zo 
skupiny škrtenia 

4. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE AKCIÍ SZJ, VV SZJ schválil:  
- Štartovné na Majstrovstvách regiónov 3,- Euro pre každú vekovú kategóriu, 
- Účastník Majstrovstiev regiónu nebude platiť štartovné na Majstrovstvách SR 10,- Euro, 
- Štartovné za družstvo na M-SR družstiev starších žiakov je 15,- Euro. 

Usporiadateľ je povinný poslať ŠTK SZJ kópie súťažných tabuliek a zoznam platiach pretekárov 
z Majstrovstiev regiónu najneskôr 7 dní pred konaním Majstrovstiev SR v danej vekovej kategórie. 
Tento zoznam tvorí prílohu k faktúre z Majstrovstiev regiónu alebo M-SR a je dôvod na vrátenie faktúry na 
doplnenie!!! Zodpovedný je v prvom rade usporiadateľ Majstrovstiev regiónu alebo M-SR a následne 
príslušná ŠTK. 
   
 

Mgr. Donner Michal 
              ŠTK SZJ 


