
Usporiadateľ: TJ Mladosť Relax, Rimavská Sobota www.judo-rs.sk

Dátum konania

Miesto konania:

Riaditeľ turnaja:

tel.: +421 903-535-907; e-mail: pavel.zvara@zvarask.sk

Rozhodcovský zbor:

Ubytovanie: Nahlásiť do 9. 5. 2022 na e-mail: judorsmladost@gmail.com

kontaktná osoba: Pavel ZVARA, tel.: +421 903-535-907 (DE, SK)

Tomáš Kóšik, tel.: +421 905-478-078 (HU, SK)

Registrácia:

Štartovné: 13,- EUR pri registrácii do 9. 5. 2022, na e-mail: judorsmladost@gmail.com

17,- EUR pri registrácii po 9. 5. 2022

U09 trvanie zápasu 2 min. príp. + GS, škrtenie a páčenie je zakázané

X U09 -20 -22 -24 -27 -30 -34 -38 +38

U11 trvanie zápasu 2 min. príp. + GS, škrtenie a páčenie je zakázané

M U11 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50

F U11 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48

U13 trvanie zápasu 2 min. príp. + GS, škrtenie je zakázané

M U13 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66

F U13 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63

U15 trvanie zápasu 3 min. príp. +GS

M U15 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73

F U15 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63

Podmienky štartu:

Ceny:

Časový plán: Váženie: 08:00 - 09:00
Rozlosovanie: 09:00 - 10:00
Otvárací ceremoniál: 10:30
Zimný štadión

Rimavská 1650/5

2010 - 2011

Súťaží sa na 8 tatami podľa pravidiel JUDO, Súťažného poriadku SZJ a tohto rozpisu.

2008 - 2009

2014 - 2015

44.
MEDZINÁRODNÁ VEĽKÁ CENA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

JUDO : ŽIAKOV  A ŽIAČOK

14. 5. 2022

Zimný štadión, Rimavská 1650/5, Rimavská Sobota

Pavel Zvara, M.R.Štefánika 5068/70, 979 01 Rimavská Sobota

deleguje KR SZJ

Vyhodnotenie úspešnosti klubov bude pre každú kategóriu U11/U13/U15 osobitne.
Najlepšie kluby získajú pohár. Vyhodnotenie bude prebiehať priebežne. 

Miesto konania: GPS

(Pretekári v judogi!)

Orientačná cena 25 EUR / osobu / noc (s večerou a raňajkami)

Počet váhových katogóríí upraví usporiadateľ podľa počtu prihlásených pretekárov.

Všetci pretekári/-ky musia spĺňať podmienky štartu podľa kap. 7 súťažného poriadku SZJ 
a tohto rozpisu.

Splatné pred výdajom
registračných lístkov!

Podmienkou štartu je dodržanie času registrácie a váženia!

Pretekári na 1., 2. a 3. mieste získajú medailu. Pretekári preberajú cenu v judogi!

N 48.383266° E 20.002474°

Každý pretekár, nahlási: Klubovú príslušnosť, Meno PRIEZVISKO, ročník, pohlavie.

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie v mieste konania

TECHNICKÉ USTANOVENIA

2012 - 2013

HOCKEY HALL


