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ŠTK SZJ, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava  

 

 

 Oddiely SZJ 

 Bratislava 

 28.09.2019 

 

VEC: 1. Žiadosť a nahlásenie súťaží v SZJ na rok 2020. 
 

Termíny Majstrovských súťaží – zaškrtnite X 

P.č. Dátum Počet 

dní 

Počet 

tatami 

Rozmer 

tatami 

Majstrovská súťaž 

1.  1 2 7x7 M-SR juniorov a junioriek 

2.  1 2 - 3 7x7 M-SR dorastencov a dorasteniek 

3.  1 4 - 5 6x6 M-SR mladších a starších žiakov a žiačok 

4.  1 1 7x7 M-SR kata 

5.  1 2  7x7 M-SR mužov a žien 

6.  1 2 7x7 M-SR veteránov a veteránok 
 

Usporiadateľ - športový klub:  

Adresa športovej haly:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  Email:  
 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť: 

a) zaistenie tatami o rozmeroch zápasovej plochy 6x6 m alebo 7x7 m + 3 m ochrannej zóny a  

     4 m medzi tatami podľa vyššie uvedenej tabuľky, 

b) v prípade potreby oddelené priestory pre váženie mužských a ženských kategórií, 

c) zaistenie šatní pre rozhodcov a pretekárov, 

d) hľadisko pre divákov (mimo plochy telocvične), 

e) priestor pre vyhlasovanie výsledkov (obsahuje reklamný banner, stupne víťazov). 
 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť technické vybavenie: 

a) dostatočné zábrany medzi tatami a hľadiskom, 

b) ozvučenie haly + 2 mikrofóny pre riadenie súťaže, 

c) kopírku a prívod 2 ks elektronické zásuvky pod stôl, 

d) stupne víťazov. 
 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť personálne zabezpečenie: 

a) Lekársky dozor, 

b) obsluhu časomiery (scoreboard) na každú tatami, 

c) osobu na predávanie štartových lístkov. 
 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť finančné  zabezpečenie: 

Usporiadateľ je povinný uhradiť náklady podľa schválenej ekonomickej smernice SZJ. Po 

skončení turnaja urobí najneskôr do 30 dní vyúčtovanie turnaja a pošle na sekretariát SZJ. 

 

Vyplnil:        Dňa: 

Termíny jednotlivých M-SR sú predbežné a môžu sa v prípade potreby zmeniť. 

 

Vyplnený dotazník zašlite najneskôr do 12.12.2019 e-mailom na office@judo.sk. 
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2. Prihlásenie sa do ligových súťaží na rok 2020. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predbežný záujem o ligové súťaže: 

Ak máte záujem o účasť v niektorej dlhodobej súťaži v nasledujúcom roku, žiadame Vás o 

potvrdenie účasti zaslaním návratky na sekretariát SZJ – e-mailom office@judo.sk. 

- Extraliga mužov: 

- Liga dorastu: 

- Liga dorasteniek: 

- Liga žien: 
 

 Oddiely, ktoré už majú svoje družstvo v tomto roku v niektorej z uvedených líg sú  

taktiež povinné, v prípade záujmu o účasť v nasledujúcom roku, potvrdiť svoju účasť. 

 

3. Nahlásenie záujmu o usporiadanie kôl jednotlivých líg v roku 2020. 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o nahlásenie záujmu Vášho klubu usporiadať niektoré 

z kôl jednotlivých líg v nasledujúcom roku.  

 V prípade, že má Váš klub záujem o usporiadanie niektorého z kôl jednotlivých líg, 

nahláste Váš záujem zaslaním návratky na sekretariát SZJ – e-mailom office@judo.sk, 

aby Vaše usporiadateľstvo bolo uvedené v Súťažnom kalendári SZJ. 

 

 

V prípade, že máte iné návrhy, predložte ich písomne  

v termíne do 12.12.2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meno a funkcia zodpovedného pracovníka klubu (oddielu, TJ):  

V termínoch:  15-16.2.2020 a 19-20.9.2020 sa NESMÚ v SZJ ani v KZJu  

organizovať žiadne súťaže v judo !!! 
 

 

 

mailto:kubena@judo.sk
mailto:kubena@judo.sk


 3 

 

Návrh ligových súťaží na rok 2020. BEZ ZMIEN OPROTI ROKU 2019: 
1. Extraliga mužov: a) 2 kolá základná časť + 1 kolo finálová časť, 

   b) do 7 družstiev každý s každým, 

c) 8 a viac dve skupiny, nasadené družstvá 1. a 4.           

     družstvo, 2. a 3.družstvo z predchádzajúceho roka, 

   d) 5-členné družstvá v hmotnostných kategórií:  

     66, 73, 81, 90 a nad 90 kg. 

e) hmotnostná tolerancia 1 kg. 

   f) každé družstvo bude mať rozhodcu min. B licencie.       
     

2. Liga dorastencov: a) 2 kolá súťaž družstiev systémom jednotlivcov + 1 kolo finálová časť, 

   b) počíta sa 9 najlepších výsledkov,  

   c) štartovné 10,- eur/pretekár/kolo maximálne však 90,-  

       eur/družstvo/kolo, 

   d) v hmotnostných kategórií: 45, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 a nad 90 kg, 

e) finálová časť 7-členné družstvo proti družstvu v hmotnostných  

    kategóriách: do 50, 55, 60, 66, 73, 81 a nad 81 kg.        
 

3. Liga dorasteniek: a) 2 kolá súťaž družstiev systémom jednotlivcov + 1 kolo finálová časť, 

   b) počíta sa 8 najlepších výsledkov,  

   c) štartovné 10,- eur/pretekárka/kolo maximálne však 80,-  

       eur/družstvo/kolo, 

   d) v hmotnostných kategórií: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 a nad 70 kg. 

e) finálová časť 5-členné družstvo proti družstvu v hmotnostných  

    kategóriách: do 48, 52, 57, 63 a nad 63 kg.        
 

3. Liga žien: a) 2 kolá súťaž družstiev systémom jednotlivkýň + 1 kolo finálová časť, 

           b) počíta sa 6 najlepších výsledkov,  

           c) štartovné 10,- eur/pretekár/kolo maximálne však 60,- eur/družstvo/kolo, 

           d) v hmotnostných kategórií: 48, 52, 57, 63, 70 a nad 70 kg.  

           e) hmotnostná tolerancia 1 kg. 

                      f) finálová časť 5-členné družstvo proti družstvu v hmotnostných 

                          kategóriách: do 52, 57, 63, 70 a nad 70 kg.        
 

   

 

 ŠTK SZJ Vás pozýva k diskusiám o ligových súťažiach, ktoré  

sa uskutočnia:  

 Zároveň máte možnosť odovzdať svoje písomné návrhy a  

 návratky na nasledujúci rok. 
 

- Liga dorast, dorastenky, ženy a Extraliga mužov – Banská Bystrica, 

23.11.2019  
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4. N Á V R A T KA – súťaže 2020:  
 

- Nahlásenie záujmu o usporiadanie kola jednotlivých líg. 
 

Kolo / Súťaž Extraliga 

 mužov 

Liga  

žien 

Liga  

dorastencov 

Liga  

dorasteniek 

1.kolo     

2.kolo     

3.kolo      

Kolá o ktoré máte záujem, označte krížikom. 

 

V termínoch:  15-16.2.2020 a 19-20.9.2020 sa NESMÚ 

v SZJ ani v KZJu organizovať žiadne súťaže v judo !!! 

Záujem usporiadať súťaže.  

 

Názov turnaja 

MT_ VC 

 

Veková kategória 

 

Počet 

tatami 

 

 

Termín 

konania 

 

Náhradný 

termín 

Termín 

podľa 

potreby SZJ 
ÁNO - NIE 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 MÁM –  NEMÁM  záujem o delegáciu rozhodcov od KR SZJ, prípadne uviesť o ktorých rozhodcov mám 

záujem: 

 

 

 

V prípade, že neuvediete počet tatami na Vami organizovanej súťaži,  

nebudete zaradený do Súťažného kalendára SZJ !!! 
Pripomienky a návrhy ku Súťažnému kalendáru, Súťažnému poriadku a k súťažiam: 

MT – ZARADENÝ do RANKLISTU 

VC – NEZARADENÝ do RANKLISTU 
 

 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

Návratku zasielať najneskôr do 12.12.2019 e-mail: office@judo.sk 

 

Meno a funkcia zástupcu oddielu (TJ): 
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