
GALANTA  JUDO  CUP  2 0 2 0 
XXIV. MEDZINÁRODNÝ  TURNAJ  MLÁDEŽE GALANTA  

 
Usporiadateľ                                  : ŠK Arkádia Galanta – JUDO CLUB  
Miesto a dátum konania               : 14.11.2020 Športová hala Galanta, ul. kpt. Nálepku 1575  
Riaditeľ turnaja                             : Szelle Zoltán  mobil : +421-907129939   
                                                             zoltanszelle@gmail.com  
Štartovné                                          : 10,-EUR  /U15, U13, U11, U9/ U 18 NEPLATIA  
                                                              15,-EUR neregistrovaný do 12.11.2020 
Rozhodcovia                                    : Deleguje Komisia rozhodcov SZJ 

Súťaží sa podľa pravidiel judo SZJ a tohto rozpisu. 

 
14.11.2020  SOBOTA   - Športová hala Galanta 
 
U 9 super mini žiaci  /2012-2013/    -22,-24,-26,-28,-30,-34,-38,-42,-46,+46kg 
U 9 super mini žiačky /2012-2013/  -22,-25,-27,-30,-33,-36,+36kg 
/čas trvania zápasu 2 min., na 5 tatami/  
U 11 mini žiaci /2010-2011/     -24,-27,-30,-34,-38,-42,-46,+46kg 
U 11 mini žiačky /2010-2011/  -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48,+48kg 
/čas trvania zápasu 2 min., na 5 tatami/ 
U 13 ml.žiaci /2008-2009/    -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg 
U 13 ml.žiačky /2008-2009/   -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52kg 
/ čas trvania zápasu 2 min., na 5 tatami/ 
U 15 st.žiaci /2006-2007/    -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg  
U 15 st.žiačky/2006-2007/   -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63kg 
/ čas trvania zápasu 3 min., na 5 tatami/ 
U 18 dorastenci /2003-2007/    -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg 
U 18 dorastenky /2003-2007/   -40, -44, -48, -52, -57, -63,  +63kg 
/ čas trvania zápasu 4 min., na 5 tatami/ ročníky 2006-2007 dľa súťažného poriadku/ 
 
Váženie     :   08.00 - 09.30 hod.  / U 9, U 11, U 13/   11.00 – 12.00  / U 15 a U 18/ 
               
Losovanie :   09.30 - 10.00 hod.  
 
Začiatok    :   10.00 hod. 
 

13.11.2020 sa koná váženie od 18.00 do 21.00 hod.  
Menný zoznam pretekárov prosím zaslať do 12.11.2020 

Pretekári umiestnení na 1-3.mieste obdržia medajlu. 
V r.2020 sa pretekov zúčastnilo 566  pretekárov z 10 krajín. 

 
ŠTK SZJ:                                                                         Szelle Zoltán v.r. 
rozpis shválil                                ŠK Arkádia Galanta 
      



    
 


