
Mgr. Michal Donner, Komisia rozhodcov SZJ 

„SPRÁVA ZO SEMINÁRA ROZHODCOV A TRÉNEROV  

19.2.2022 - SOBOTA v ŠH ZŤS Martin.  Za účelom oboznámenia rozhodcov a trénerov so 

zmenami pravidiel judo, prezentovanými IJF a EJU.  

PROGRAM  SEMINÁRA SZJ: 

a/ Otvorenie     9.30 hod. 

b/ Praktická časť - KR SZJ    9.45 – 11.00 hod., telocvičňa v kimonách. 

       11.15 – 12.30 hod.  

c) Teoreticko-Praktická časť + TMK SZJ 13.00 – 14.30 hod., pravidlá judo žiakov – 

zhrnutie. 

d/ Rôzne: Delegácia rozhodcov na I. polrok 2022. Licencie na rok 2022. Skúšky na 

vyššie kvalifikačne stupne. Smernica zásady a riadenie rozhodcovskej činnosti v SZJ.   

e) Informatívne zasadnutie KR SZJ. 

 

 Seminár sa uskutočnil v telocvični ZŤS Martin, kde bolo pripravené premietanie cez 

dataprojektor na stenu a zároveň aj na televízor. V prakticko-teoretickej časti sa uskutočnil 

výklad aj s ukážkami na tatami, následne si to tréneri aj rozhodcovia mohli vyskúšať 

prakticky. 

Seminár splnil svoj účel vysvetlenia úprav pravidiel, ktoré majú platiť na obdobie 2022 – 

2024. KR SZJ vydá k tomu doplňujúci materiál na web stránku SZJ. 

Na seminári v diskusii odznelo niekoľko názorov, ktoré konkrétny členovia písomne 

predložia na VV SZJ. Uplatňovanie niektorých pravidiel judo predloží KR SZJ na VV 

SZJ na jeho striktné dodržiavanie na súťažiach SZJ, z dôvodu prípravy pretekárov aj 

trénerov na medzinárodných súťažich: 

1. U dievčat povinné biele tričko s krátkymi rukávmi. Na majstrovských súťažiach 

povinne, na nemajstrovských odporúčame do 30.6.2022 potom už povinne.  

Na prerokovanie VV SZJ. 

2. U všetkých pod kimonové nohavice spodné prádlo alebo krátke cyklistické elasťáky 

maximálne po kolená. Nesmú sa nosiť dlhé elasťáky, ktoré presahujú cez nohavice. 

3. Dbať na súťažiach SZJ, ak sú k dispozícii boxy so stoličkou pre trénerov a zábranami 

pri tatami – etiku úklonov trénerov pred a po skončení každého zápasu ich zverencov. 

Najmä u usporiadateľov majstrovských a významných medzinárodných súťaží. 

Príprava pretekárov a trénerov na turnaje EJU a IJF. 



4. Hlavný rozhodca uvedie do svojej správy, oficiálne vystupovanie trénerov, ktorí budú 

pod vplyvom alkoholických nápojov, najmä ak sa dožadujú zmeny rozhodnutia 

rozhodcov u hlavného rozhodcu.     

5. V prípade žiackych súťaží KR SZJ odporúča niektoré pravidlá najprv vyskúšať na 

krajskej úrovni a uviesť ich v rozpise na danú súťaž: Napr: základný úchop maximálne 

po stred hlavy, u super mini a mini držať základný úchop, zákaz Goshi-guruma 

u super mini a mini, pri Goshi-gurume držať kimono na chrbte a zároveň aj druhou 

rukou rukáv.     

 

 

 

ODKAZY NA NOVÉ PRAVIDLÁ: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=4U614YEYydg&t=17s 

2. https://www.ijf.org/news/show/refereeing-the-new-gestures 

 

 

Spracoval, Michal Donner, KR SZJ, 22.2.2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4U614YEYydg&t=17s

