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S L O V E N S K Ý  Z V Ä Z  J U D O, TRNAVSKÁ CESTA 39, 831 04 BRATISLAVA 

 

RO Z P I S - LIGA MUŽOV 2021.  

ROZPIS - LIGA ŽIEN PRE ROK 2021. 

 
 

1. Súťaž riadi VV SZJ: Schvaľovanie vybojovaných stretnutí, povoľovanie výnimiek z tohto 

rozpisu, výklad a dopĺňanie tohto rozpisu. Štartujú družstvá TJ/klubov, ktoré splnia podmienky 

tohto rozpisu a v termínoch konania turnajov podľa Súťažného kalendára SZJ.   
 

2. Systém súťaže: Súťaž družstiev systémom turnaja jednotlivcov, ktorých umiestnenia sú 

bodované a body sa sčítavajú pre umiestnenie družstva. Súťaží sa v týchto hmotnostných 

kategóriách mužov: do 60, 66, 73, 81, 90, 100, nad 100 kg a žien: do 48, 52, 57, 63, 70, 78, nad 78 

kg. Za družstvo musí na každom kole štartovať min. 1 pretekár. Za družstvo boduje maximálne 7 

najlepších. Súťažný systém a bodovanie : 

a) KO systém s celkovou repasážou - 6 a viac pret.: 1. - 7 b, 2. - 5 b, 3. - 3 b, 5. - 2 body, 

b) Každý s každým - 5 a menej pret.: 1. - 7 b, 2. - 5 b, 3. - 3 b, 4. - 2 b, 5. - 1 bod. 

- body získava pretekár, ktorý vyhrá minimálne 1 zápas s nastúpeným súperom. 

- ak, je pretekár sám v hmotnostnej kategórii získava 3 body.  

c) V prípade rovnakého súčtu získaných bodov o poradí rozhoduje väčší počet umiestnení na 1., 2. a 

na 3.mieste. V prípade zhody týchto kritérií o poradí rozhoduje los.   
 

3. Úhrada: Všetky náklady spojené s účasťou na turnajoch ligy hradí oddielom materská TJ/klub. 

a) Štartovné je 10,- Euro/pretekár/kolo, maximálne 70,- Euro/družstvo – je príjmom SZJ. 

b) Náklady na usporiadanie jednotlivých kôl súťaže hradí usporiadateľovi SZJ podľa smernice 

„Finančné zabezpečenie akcií SZJ“. 

c) Za všetky finančné operácie týkajúce sa priebehu turnaja /vyplatenie rozhodcov a ostatných 

činovníkov podujatia a pod./ zodpovedá usporiadateľ. Po ukončení turnaja usporiadateľ /TJ, klub/ 

vyúčtuje, v súlade s bodom 5. tohto rozpisu, vzniknuté náklady SZJ. V texte je nutné okrem 

fakturovaných položiek uviesť, že prvotné doklady sú uložené v evidencii TJ /klubu/. 

d) Všetka korešpondencia týkajúca sa finančných záležitostí musí byť zasielaná doporučene. 
 

4. Predpis a disciplíny: Súťaží sa podľa pravidiel judo, ustanovení SP a tohto Rozpisu. 

a) Družstvá sú zložené z mužov/žien nar.  2000 a starší (min. 9.kyu), juniori/juniorky nar. 

2001–2003 (min. 9.kyu), dorastenci/dorastenky podľa SP.  

Dorastenci môžu štartovať v len v tej hmot. kat., v ktorej sa odvážili a zodpovedá ich 

skutočnej hmotnosti a v kategórii do 60 kg môžu štartovať so skutočnou hmotnosťou najmenej 54 

kg. Dorastenci môžu štartovať v hmot. kat., ktorá zodpovedá ich skutočnej hmotnosti. 

Dorastenky môžu štartovať v len v tej hmot. kat., v ktorej sa odvážili a zodpovedá ich 

skutočnej hmotnosti a v kategórii do 48 kg môžu štartovať so skutočnou hmotnosťou najmenej 43,2 

kg. Dorastenky môžu štartovať v hmot. kat., ktorá zodpovedá ich skutočnej hmotnosti. 

b) Všetci pretekári musia byť členmi TJ/klubu, za ktorú štartujú, alebo musia mať povolené 

hosťovanie podľa Prestupového poriadku SZJ. 

c) Pretekári, ktorí sú uvedení na základnej súpiske družstva alebo tretím štartom v stretnutiach 

príslušnej ligy získali kmeňovú príslušnosť, sa stávajú kmeňovými príslušníkmi družstva v zmysle 

Prestupového poriadku. Povinnosť predložiť menný zoznam športovcov k vykonaniu záznamu o 

kmeňovej príslušnosti v elektronickej evidencií SZJ podľa Prestupového poriadku. 

d) Povinnosti pretekárov určuje čl. 7. SP. 

 

5. Vyplnenú základnú súpisku s menami 4 pretekárov predložia kluby na prvom kole 

základnej časti Ligy mužov a žien, spĺňajúcich podmienky čl. 4. tohto rozpisu pre potvrdenie 

kmeňovej príslušnosti. Na základe tejto súpisky bude zaznamenaná kmeňová príslušnosť pretekára 
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v elektronickej evidencii SZJ.  V súťaži môžu nastupovať pretekári neuvedení v základnej súpiske, 

ak spĺňajú podmienky rozpisu. Po treťom štarte týchto pretekárov platí pre oddiel povinnosť 

predložiť menný zoznam na potvrdenie kmeňovej príslušnosti, ktorá bude taktiež zaznamenaná v 

elektronickej evidencií SZJ v zmysle čl. 1.2.1. písm. b, Prestupového poriadku judo. 

Pri neúčasti družstva na jednom alebo viacerých kolách súťaže z akýchkoľvek dôvodov, nevzniká 

TJ/klubu nárok na vrátenie vkladu do súťaže. Nárok na vrátenie vkladu alebo jeho časti nevzniká 

ani v prípade oficiálneho zrušenia svojej účasti alebo vylúčenia z disciplinárnych dôvodov. 
 

6. Hodnotenie výsledkov družstiev: Pre hodnotenie výsledkov stretnutiach v základnej časti platia 

ustanovenia SP ako pre súťaže jednotlivcov. 
 

7. Tresty: Poriadkovými pokutami podľa čl. 22 SP a podľa Disciplinárneho poriadku sa postihujú 

družstvá a jednotlivci, ktorí porušia Rozpis ligy alebo ustanovenia SP. Kontumačnými výsledkami 

sa postihujú pretekári podľa čl. 18.3 SP. Pretekár, ktorý sa po nastúpení na tatami vzdá bez 

boja, nemôže už v ten deň nastúpiť za družstvo - čl. 18.3.4. priamy trest HANSOKU-MAKE 

za nešportové správanie. 
 

8. Náležitosti družstiev a povinnosti vedúcich družstiev určuje čl. 8. SP: K váženiu sa predkladá 

súpiska družstva, o predkladaní štartovných lístkov rozhoduje hlavný rozhodca. Všetci prítomní 

činovníci družstva musia byť uvedení na súpiske – vedúci a tréner a na požiadanie musia preukázať 

platnou ID kartou SZJ. Pri nesplnení týchto podmienok nesmú vykonávať funkciu na súťaži - čl. 

10.3.1.SP. 
 

9. Štart cudzích štátnych príslušníkov: Za družstvo môžu štartovať maximálne 3 pretekári s 

cudzou štátnou príslušnosťou.  
 

10. Povinnosti usporiadateľa turnaja: Usporiadatelia jednotlivých kôl organizujú súťaž podľa 

Zákona 440/2015. Usporiadatelia jednotlivých kôl sú povinní min. 4. týždňov pred konaním turnaja 

nahlásiť na sekretariát SZJ údaje potrebné k vydaniu rozpisu - miesto konania (spojenie MHD), 

meno a adresu riaditeľa turnaja, ostatné údaje potrebné k zaisteniu ubytovania a pod. V prípade 

potreby je usporiadateľ povinný poskytnúť SZJ prednostne priestor na dobre viditeľných miestach v 

blízkosti zápasiska na umiestnenie reklamných panelov oficiálnych sponzorov SZJ. Po ukončení 

súťaže je usporiadateľ povinný do 3 dní zaslať v elektronickej podobe tabuľky na SZJ. Ostatné 

povinnosti určuje čl. 9. SP. 
 

11. Povinnosti štartujúcich oddielov určuje čl. 10. SP. 
 

12. Rozhodcovský zbor na jednotlivé turnaje deleguje KR SZJ. 
 

13. Priebeh turnaja určuje čl. 13. SP. 
 

14. Námietky možno podať v zmysle čl. 21. SP s vkladom 20,- EUR. 
 

15. Ceny a tituly: Víťazné družstvo získava titul „Majster SR družstiev mužov“. Družstvá, ktoré sa 

umiestnia na prvých troch miestach, prevezmú diplomy a medaily podľa SP v počte - 10 ks pre 

každé družstvo. 

Víťazné družstvo získava titul „Majster SR družstiev žien“. Družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých 

troch miestach, prevezmú diplomy a medaily podľa SP v počte - 10 ks pre každé družstvo. 

 

 

Dňa: 2.9.2021        SZJ 


