
 

 JUDO OPEN LEVICE 
 

SUPER MINI, MINI (BEZ DIVÁKOV) 
U-9, U-11 

Organizátor:   Judo club Levice Slovakia 

Dátum:   23. 10. 2021 (sobota) 

Miesto konania:  Športová hala, Turecký rad 3, Levice (GPS: 48.2207 N 18.59776 E) 

Riaditeľ turnaja:   Ľudovít Kossuth, mobil +421 911 560 306, e-mail judolevice@gmail.com 

Informácie poskytuje: Pavol Šebo, mobil +421 905 804 319 

Rozhodcovský zbor: Bude zabezpečený organizátorom. 

Štartovné:   10,- € (pri registrácii on-line do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod.) 

    15,- € (bez IDENTIFIKAČNEJ KARTY SZJ a po termíne oficiálnej registrácie) 

Poistenie:  Súťažiaci sú povinní mať vo vlastnom záujme svoje vlastné poistenie. 

Za prípadné straty, škody, úrazy organizátor neznáša žiadnu zodpovednosť. 

Registrácia pretekárov: Len elektronicky na www.judoturnaj.sk, (do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod.) 

Nahlasuje sa váha (v spodnej bielizni bez kimona) + vek pretekára podľa priloženej tabuľky: 
„ZOZNAM, VÁHA súťažiacich_23.10.2021 LEVICE“ zaslať na e-mail judolevice@gmail.com  
do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod. 
!!!Dodatočné váženie súťažiacich na mieste turnaja NIE JE MOŽNÉ!!! 

Platnosť údajov, sankcie:Tréner (zástupca klubu na turnaji) je zodpovedný za prihlasovacie údaje pretekára/-ky. 

Pri zistení nepravdivých údajov počas priebehu turnaja (vek, rozdiel vo váhe o viac ako 0,5 kg) je 
stanovená pokuta 20,- € za pretekára. Pokuta je splatná hneď po prevážení pretekára u riaditeľa 
súťaže. Pokiaľ nebude zaplatená pokuta, nebudú môcť pokračovať v turnaji všetci pretekári klubu 
previnilého pretekára. 

Technické ustanovenia:   
Pri kategóriách SUPER MINI a MINI (U-9, U11) si organizátor vyhradzuje právo úpravy hmotnostnej kategórie podľa 

počtu pretekárov. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na možnosť zmeny alebo spojenia kategórií, prípadne váhy, 

ako aj zmenu systému zápasov v závislosti od počtu súťažiacich. Pretekári v tejto kategórii štartujú na zodpovednosť 

trénera klubu. V kategóriách SUPER MINI A MINI (U-9, U-11) je zakázané škrtenie a páčenie. 

Na strane bielej šerpy je ZAKÁZANÉ nastupovať v modrom kimone. 

Súťaží sa podľa pravidiel judo, súťažného poriadku, tohto rozpisu a podľa režimu OTP. 

Súťaží sa na 4 tatami. Do telocvične je povolený vstup len v prezuvkách, v hľadisku v bežnej čistej obuvi. 

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

Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste získajú medailu a diplom.  

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 11,99 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 s RESPIRÁTOROM, okrem samotného zápasu. 

!!UPOZORNENIE!!! Klub je povinný vyplniť elektronicky na  judolevice@gmail.com do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod. 

1/ ČESTNÉ PREHLÁSENIE o dezinfekčnosti každého pretekára s tel. kontaktom. (link na stiahnutie: www.judoturnaj.sk) 
2/ ZOZNAM, VÁHA súťažiacich_23.10.2021 LEVICE. (link na stiahnutie: www.judo.sk a na judolevice@gmail.com) 

  Príslušný doklad podľa režimu OTP: výsledok negatívneho testu len v papierovej forme, ostatné k nahliadnutiu. 

Hmotnostné kategórie:  

Kategória   
Rok 
narodenia Hmotnostné kategórie v kg 

Doba 
zápasu 

Zlaté 
skóre 

SUPER MINI žiaci a žiačky MU-9, FU-9 2013-2014 -18, -20, -22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42 2 min. 1 min. 

MINI žiaci a žiačky MU-11, FU-11 2011-2012 -20, -22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 2 min. 1 min. 

Organizátor si vyhradzuje právo spájania hmotnostných kategórii U9 a U11 podľa počtu registrovaných pretekárov. 

Časový plán:  8:00 hod.  PRÍCHOD SÚŤAŽIACICH, len U9 a U11 

8:30 – 9:30 hod.   LOSOVANIE 
   9:30 – 10:00 hod.  OTVORENIE TURNAJA 
   10:00 – 13:00 hod. ZÁPASY:KATEGÓRIE U9 – U11 

Tešíme sa na Vašu účasť. Určí organizátor podľa počtu pretekárov. 
Dňa, 23.8.2021          Ľudovít Kossuth 
           predseda klubu 
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  JUDO OPEN LEVICE 
 

MLADŠÍ ŽIACI/ ŽIACKY, STARŠÍ ŽIACI/ ŽIACKY (BEZ DIVÁKOV) 
U-13, U-15 

Organizátor:   Judo club Levice Slovakia 

Dátum:   23. 10. 2021 (sobota) 

Miesto konania:  Športová hala, Turecký rad 3, Levice (GPS: 48.2207 N 18.59776 E) 

Riaditeľ turnaja:   Ľudovít Kossuth, mobil +421 911 560 306, e-mail judolevice@gmail.com 

Informácie poskytuje: Pavol Šebo, mobil +421 905 804 319 

Rozhodcovský zbor: Bude zabezpečený organizátorom. 

Štartovné:   10,- € (pri registrácii on-line do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod.) 

    15,- € (bez IDENTIFIKAČNEJ KARTY SZJ a po termíne oficiálnej registrácie) 

Poistenie:  Súťažiaci sú povinní mať vo vlastnom záujme svoje vlastné poistenie. 

Za prípadné straty, škody, úrazy organizátor neznáša žiadnu zodpovednosť. 

Registrácia pretekárov: Len elektronicky na www.judoturnaj.sk, (do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod.) 

Nahlasuje sa váha (v spodnej bielizni bez kimona) + vek pretekára podľa priloženej tabuľky: 

„ZOZNAM, VÁHA súťažiacich_23.10.2021 LEVICE“ zaslať na e-mail judolevice@gmail.com  

do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod. 

!!!Dodatočné váženie súťažiacich na mieste turnaja NIE JE MOŽNÉ!!! 

Platnosť údajov, sankcie:Tréner (zástupca klubu na turnaji) je zodpovedný za prihlasovacie údaje pretekára/-ky. 

Pri zistení nepravdivých údajov počas priebehu turnaja (vek, rozdiel vo váhe o viac ako 0,5 kg) je 
stanovená pokuta 20,- € za pretekára. Pokuta je splatná hneď po prevážení pretekára u riaditeľa 
súťaže. Pokiaľ nebude zaplatená pokuta, nebudú môcť pokračovať v turnaji všetci pretekári klubu 
previnilého pretekára. 

Technické ustanovenia:   
V kategóriách MLADŠÍ ŽIACI a ŽIAČKY (U13) je zakázané škrtenie. 

Na strane bielej šerpy je ZAKÁZANÉ nastupovať v modrom kimone. 

Súťaží sa podľa pravidiel judo, súťažného poriadku, tohto rozpisu a podľa režimu OTP. 

Súťaží sa na 4 tatami. Do telocvične je povolený vstup len v prezuvkách, v hľadisku v bežnej čistej obuvi. 

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

Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste získajú medailu a diplom.   

 

 

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 11,99 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 s RESPIRÁTOROM, okrem samotného zápasu. 

!!UPOZORNENIE!!! Klub je povinný vyplniť elektronicky na  judolevice@gmail.com do štvrtku 21.10. 2021, do 23:00 hod. 

1/ ČESTNÉ PREHLÁSENIE o dezinfekčnosti každého pretekára s tel. kontaktom. (link na stiahnutie: www.judoturnaj.sk) 
2/ ZOZNAM, VÁHA súťažiacich_23.10.2021 LEVICE. (link na stiahnutie: www.judo.sk a na judolevice@gmail.com) 

  Príslušný doklad podľa režimu OTP: výsledok negatívneho testu len v papierovej forme, ostatné k nahliadnutiu. 

Hmotnostné kategórie:  

Kategória   
Rok 
narodenia Hmotnostné kategórie v kg 

Doba 
zápasu 

Zlaté 
skóre 

Mladší žiaci MU-13 2009-2010 -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 2 min. 1 min. 

Mladšie žiačky FU-13 2009-2010 -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 2 min. 1 min. 

Starší žiaci MU-15 2007-2008 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 3 min. 1 min. 

Staršie žiačky FU-15 2007-2008 -32, -36, -40, -44, 48, 52, -57, -63, +63 3 min. 1 min. 
 

Časový plán:  12:00 hod.  PRÍCHOD SÚŤAŽIACICH, len U13 a U15 

12:30 – 13:00 hod.  LOSOVANIE 
   13:30 – 16:00 hod. ZÁPASY: KATEGÓRIE U13 – U15 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dňa, 23.8.2021          Ľudovít Kossuth   

           predseda klubu 
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