
Usmernenie pre používanie farebných kimon na súťažiach SZJ. 
 

Na základe rozhodnutia VV SZJ zo dňa 20.12.2009 bolo schválené používanie 
farebných kimon na všetkých súťažiach SZJ. Toto usmernenie upravuje spôsob používania 
a registrácie farebných kimon. 

Odôvodnenie: 
- vytváranie klubovej identity, 
- popularizácia a zatraktívnenie judo medzi širokou verejnosťou, 
- zatraktívnenie súťaže pre sponzorov a médiá. 

1. Rozhodnutie klubu pre používanie farebných kimon je dobrovoľné (farby sponzorov, 
mesta, klubu a pod.). Povolené sú odlišné farby kabáta a nohavíc - farebná kombinácia. 
Pretekári majú oblečené kimono zodpovedajúce nasledovným požiadavkám: 
- Rovnakú farebnú kombináciu nie je povolené použiť u dvoch rôznych klubov, 

výnimkou sú biele, resp. modré kimoná, 
- Družstvo, ktoré sa rozhodne pre používanie farebných kimon je povinné zabezpečiť pre  

všetkých pretekárov jednotnú farbu kimon. Pretekári celého družstva musia nastupovať 
na zápas v jednotnej farbe, 

- Výnimky - v prípade roztrhnutia alebo poškodenia kimona (kabát resp. nohavice) počas 
zápasu musí si pretekár zaistiť výmenu za druhé kimono tej istej farby. Ak nie je možná 
výmena kimona tej istej farby je povolené použiť celé modré resp. celé biele kimono. 

2. V súťaži jednotlivcov je povolené: 
Pretekár čítaný ako prvý Pretekár čítaný ako druhý 
Celé modré kimono Celé modré kimono + biela šerpa, ktorú si 

zabezpečuje pretekár na vlastnú zodpovednosť 
Farebné kimono Farebné kimono + biela šerpa, ktorú si 

zabezpečuje pretekár na vlastnú zodpovednosť 
Biele kimono + červená šerpa, ktorú  
zabezpečuje organizátor 

Biele kimono 

 
3. Klub alebo TJ si musí zaregistrovať farbu kimona (farebnú kombináciu) u ŠTK SZJ. 

Registrovanú farbu kimona nemôže použiť iný klub. 
 
Názov klubu Registrácia dňa Farba kabáta Farba nohavíc 
JC Pezinok 
 

1.1.2009 zelená čierna 

VŠC Dukla B. Bystrica 
 

1.1.2009 fialová čierna 

Slávia STU Bratislava 
 

1.1.2009 biela červená 

K 1.9.2009 majú horeuvedené kluby registrované farebné kimoná. 
 
Ostatné náležitosti sa riadia Pravidlami Juda SZJ a Súťažným poriadkom SZJ. 

 
 
V Bratislave 1.9.2009 
 
Michal Donner 
Predseda ŠTK SZJ 

 
     


