
ŠTK Slovenského zväzu judo 

Návrh  súťažného kalendára SZJ pre rok 2021 

ŠTK SZJ vychádzala z predložených podnetov oddielov SZJ a zapracovaní súťaží 

riadených EJU a IJF.  

Vzhľadom na situáciu ohľadom Covid 19 som sa snažil uprednostniť majstrovské 

súťaže, a tieto som preto zapracoval do prvého polroka 2021. Je to aj z toho dôvodu, keby sa 

niektoré naplánované súťaže nemohli uskutočniť, aby bola možnosť ich  presunúť na 

neskorší termín.  

Návrh ŠTK je započítať M-SR dorastencov a dorasteniek  do bodovania ligy 

dorastencov a dorasteniek ako 1.kolo ligy s tým, že kluby  predložia aj samostatnú súpisku 

pre ligu, v ktorej môžu mať uvedených aj pretekárov hosťujúcich za ich klub  (samozrejme po 

udelení hosťovania).  Potom pretekár-ka môže štartovať na M-SR za svoj materský klub 

a zároveň môžu byť ich body priznané za hosťovanie v inom klube. 

M-SR juniorov vzhľadom na menší počet účastníkov v poslednej dobe, som plánoval 

uskutočniť spolu s M-SR družstvá starších žiakov. 

Ligu mužov som naplánoval z dôvodu vrcholov a priorít, ktoré budú v prvom polroku 

na druhý polrok a to iba  dvojkolovom systémom družstvo proti družstvu. 

Liga žien trojkolová systémom družstvo proti družstvu. Tiež nechávam na zváženie či 

túto súťaž neurobiť iba dvojkolovom, a potom by termíny kôl boli spolu s termínom liga 

mužov. 

Liga dorastencov  by bola trojkolová. Posledné kolo by bolo finálové, a to družstvo 

proti družstvu.  

Ostáva na zváženie, či je vhodný termín konania M-SR mužov a žien. Ak by tento 

termín nevyhovoval pre konanie MS Budapešť, v tom prípade by som navrhoval aj konanie 

M-SR ml. a st. žiaci o týždeň neskôr.  

Prvú majstrovskú súťaž a to M-SR dorastencov a dorasteniek navrhujem uskutočniť 

iba v tom prípade, že bude umožnené viesť tréningový proces min. od 22.2.2021. 

 

RANKING LIST 2021: 

Do Ranking listu SZJ pre rok 2021 navrhujem zaradiť všetky súťaže tak, ako boli 

zaradené pre rok 2020. 

 

VYHODNOTENIE DLHODOBÝCH SÚŤAŽÍ ZA ROK 2020: 

Vzhľadom k nedokončením dlhodobým súťažiam v roku 2020 pre vzniknutú situáciu 

s Covidom 19, kde sa uskutočnilo iba jedno kolo vo všetkých kategóriách, navrhujem vyhlásiť 

Poradie oddielov po základnej časti za rok 2020. Zdôvodňujem to tým, že všetky dlhodobé 

súťaže sú rozdelené na základnú časť a  finálovú časť. Už účasť v jednom kole sa považuje za 



splnenie podmienky pre účasť vo finálovom kole, preto aj účasť iba v jednom kole sa 

považuje za ukončenie súťaže v základnej časti. Vyhlásenie by sa uskutočnilo odovzdaním 

diplomu a medaily pre prvé tri družstvá v každej kategórii bez udeľovania diplomu a medaily 

pre pretekárov. Viď 

RO Z P I S – LIGA DORASTENCOV PRE ROK 2020 

 b)Družstvo sa musí zúčastniť aspoň jedného základného kola 

a  vo finálovej časti sú družstvá nasadzované podľa umiestnenia po 

základnej časti. 
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