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ORGANIZÁTOR: 
JUDO KLUB KOLÁROVO
Kostolné nám. 2590/1

IČO: 50644335
DÁTUM: 30.10.2021 – Sobota
RIADITEĽ SÚŤAŽE: Ernő Kárpáty (+421 910 10 11 00)
MIESTO: MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA, Školská 6., 946 03 Kolárovo
ŠTARTOVNÉ: 10 EUR - prihlásený do 28.10.2021

15 EUR - na mieste
Pretekári štartujú na náklady a zodpovednosť vysielajúcej organizácie.

PRIHLASOVANIE: a, online na www.judoturnaj.sk - registrácia trénera, ktorý prihlási pretekárov 
klubu na turnaj.

b, alebo prostredníctvom emailu na adresu register@judoturnaj.sk v tvare:
 PRIEZVISKO, Meno, ročník, pohlavie

PODMIENKY: • Súťaž prebehne na 3 TATAMI v zmysle pravidiel SZJ a tohto rozpisu. 
• Podmienkou štartu je dodržanie času registrácie a váženia.
• Vypísané Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti so súpiskou pretekárov
• Turnaj prebehne v režime OTP.
• Zákaz vstupu na plochu, okrem trénerov, pretekárov, rozhodcov a organizátorov 

súťaže
• Minimálny počet doprovodu – iba tréneri!
• Prítomnosť divákov, rodičov počas športovej aktivity nie je možná, ani ich vstup 

do priestorov objektu. Vstup do objektu je povolený len pre trénerov, rozhodcov a 
organizačný tím.

ČASOVÝ PLÁN: Váženie: U9, U11  08:00 – 09:00 | U13, U15 11:00 – 12:00
Losovanie: U9, U11  09:00 -10:00 | U13, U15 12:00-12:30
Začiatok veľkej ceny:
 U9, U11  10:00 | U13, U15 orientačne: 12:30 

VEKOVÉ A HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE :
Chlapci: MU15 / 2007-2008 : -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg

MU13 / 2009-2010: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
MU11/ 2011-2012: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
MU9 2013-2014: váhové kategórie budú určené po vážení

Dievčatá: WU15 / 2007-2008: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
WU13 / 2009-2010: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
WU11 / 2011-2012: -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg 
WU9 2013-2014: váhové kategórie budú určené po vážení

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu kategórií podľa počtu pretekárov.
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TRVANIE ZÁPASU: U15 / 3 min + Golden Score 1 min
U9, U11, U13 / 2 min + Golden Score 1 min

ROZHODCOVSKÝ ZBOR:  Zabezpečí usporiadateľ a KR SZJ
CENY: Pretekári umiestnený na 1., 2. a 3. mieste získajú diplom a medailu. 

Každá kategória, ktorá bude mať menej ako 6 pretekárov, bude iba jedno tretie
miesto.

UBYTOVANIE: 
KONTAKT: Ernő Kárpáty

Tel.: 0910 101 100

Attila Decsi
Tel: 0915 700 015

E-MAIL: info@judokolarovo.sk
INFO: www.judokolarovo.sk

Vyhodnotia sa aj tri najúspešnejšie kluby. Každý zúčastnený klub dostáva automaticky po 1 bode 
(maximálne však 15 bodov) za každého prihláseného pretekára a hodnotiť sa bude 10 najlepších 

umiestnení. Za 1. miesto 10, za 2. miesto 7 a za 3. miesto 5 bodov.
Po sčítaní bodov celkom sa stanový poradie klubov. Prvé tri kluby získajú poháre!

OPATRENIA COVID -19: 
Hromadné podujatie bude organizované v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 241 a bude prebiehať v režime OTP (Očkovaný, Testovaný, Prekonaný), BEZ DIVÁKOV. 
Očkovaný musí byť plne očkovaný, v závislosti od druhu vakcíny. Tí, ktorí sa budú testovať pred súťažou: 
PCR test alebo LAMP test nesmie byť starší ako 72 hod. od odberu a ANTIGÉNOVÝ test nesmie byť starší ako 
48 hod. od odberu. Ten, kto prekonal ochorenie covid-19 (pred nie viac ako 180 dňami) sa musí preukázať 
lekárskym potvrdením. Súťažiaci do 12 rokov sa nemusí preukazovať žiadnym testom, či potvrdením. 
Organizátor si vyhradzuje právo na uzavretie počtu pretekárov a zrušenie turnaja v závislosti od aktuálnej 
rizikovosti na SARS-CoV-2. Pohyb vo vnútorných priestoroch je povolený len rúškom, okrem samotného 
zápasu.

Klub za každého pretekára odovzdať pri vážení:
1, ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti každého pretekára s tel. kontaktom. (link na stiahnutie: www.
judoturnaj.sk, je prílohou rozpisu)

Turnaj prebehne s dodržaním aktuálne platných hygienických opatrení a nariadení RÚVZ. Organizátor si 
vyhradzuje právo na prípadných zmien tohoto rozpisu.
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Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

PARTNERI PODUJATIA
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PRÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Meno a priezvisko:         e-mail:                

Dátum  narodenia:         telefónny kontakt:                

Bydlisko:                     

1. Prehlasujem, že sa u vyššie uvedenej osoby neprejavujú a v posledných dvoch týždňoch ani neprejavili 
príznaky žiadneho vírusového infekčného ochorenia (ako napr. horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, náhla strata 
chuti, čuchu a pod.).

2. Zároveň vyhlasujem, že príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

3. Prehlasujem, že som bol oboznámený s vymedzením osôb s rizikovými faktormi a s odporučením, aby 
som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na športových aktivitách.

4. Súhlasím s účasťou vyššie menovaného na športovej aktivite v objekte – Športová hala Kolárovo, dňa 
30. 10. 2021 pri dodržaní hygienických a organizačných opatrení určených organizátorom (Judo Klub 
Kolárovo) a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

     
V Kolárove, dňa 30.10.2021                                                                 

podpis dospelého člena klubu alebo zákonného 
zástupcu dieťaťa

Uvedená športová aktivita podlieha režimu OTP (t.j. povolenie vstupu na akciu je len pre osobu Očkovanú, 
Testovanú alebo ktorá Prekonala ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami). 
Kontrola prebehne pri vstupe do objektu. SÚŤAŽ je BEZ DIVÁKOV.
Hygienické a ostatné opatrenia pre športovú aktivitu (súťaž): 
• Pred vstupom do objektu je každá osoba povinná preukázať sa platným papierovým dokladom podľa 

režimu OTP. V prípade testovania (PCR test alebo antigénový test) platí, že PCR alebo LAMP test, nesmie 
byť starší ako 72 hodín od odberu a antigénový test, nesmie byť starší ako 24 hodín od odberu. Negatívny 
test na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či prekonaní COVID-19. Negatívnym 
testom ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 12 rokov. 

• Pri vstupe do objektu je povinná dezinfekcia rúk menovanej osoby. 
• Vstup do objektu je povolený len s RESPIRÁTOROM pri „1. stupni ohrozenia“ - červená. 
• Pri stupni ohrozenia „Ostražitosť“ – oranžová, stačí rúško). 
• Doba športovej aktivity, súťaže je upravená pre možnosť striedania vekových skupín, hygienickej 

prestávky za účelom vetrania a dezinfekcie. 
• Prítomnosť divákov, rodičov počas športovej aktivity nie je možná, ani ich vstup do priestorov objektu. 

Vstup do objektu je povolený len pre trénerov, rozhodcov a organizačný tím.


	judo_brossúra_2021
	judo_brossúra_2021-priloha

