
Ligové súťaže 2022. 

1. LIGA DORASTENCOV: 

a) Základná časť  1.2. a 3. kolo – súťaž družstiev systémom jednotlivcov vo všetkých 

hmotnostných kategóriách, 

b) Základná súpiska 4 pretekári, minimálny počet štartujúcich traja pretekári. 

c) Štartovné 10,- E/pretekár/kolo/maximálne 90,- za družstvo, 

d) Nadstavbová časť 4.kolo – súťaž družstvo proti družstvu 7-členné v hmot. 

kategóriách: do 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81, 

e) Družstvá budú nasadzované podľa umiestnenia zo základnej časti, 

f) Finálové kolo: do 5 družstiev každý s každým, 6 - 8 skupinový systém + finále, 

2x3.miesto. 9 a viac KO systém s celkovou repasážou + finále a 2x3.miesto.  
 

2. LIGA DORASTENIEK: 

g) Základná časť  1.2. a 3. kolo – súťaž družstiev systémom jednotlivkýň vo všetkých 

hmotnostných kategóriách, 

h) Základná súpiska 4 pretekárky, minimálny počet štartujúcich tri pretekárky.  

i) Štartovné 10,- E/pretekárka/kolo/maximálne 80,- za družstvo, 

j) Nadstavbová časť 3.kolo – súťaž družstvo proti družstvu 5-členné v hmot. 

kategóriách: do  48, 52, 57, 63, +63, 

k) Družstvá budú nasadzované podľa umiestnenia zo základnej časti, 

l) Finálové kolo: do 5 družstiev každý s každým, 6 - 8 skupinový systém + finále, 

2x3.miesto. 9 a viac KO systém s celkovou repasážou + finále a 2x3.miesto. 
 

3. LIGA ŽIEN: 

m) Základná časť  1. a 2.kolo – súťaž družstiev systémom jednotlivkýň vo všetkých 

hmotnostných kategóriách, 

n) Základná súpiska 3 pretekárky, 

o) Štartovné 10,- E/pretekárka/kolo/maximálne 60,- za družstvo, 

p) Nadstavbová časť 3.kolo – súťaž družstvo proti družstvu 5-členné v hmot. 

kategóriách: do 52, 57, 63, 70, +70,  

q) Hmotnostná tolerancia 1 kg, 

r) Družstvá budú nasadzované podľa umiestnenia zo základnej časti, 

s) Finálové kolo: do 5 družstiev každý s každým, 6 - 8 skupinový systém + finále, 

2x3.miesto. 9 a viac KO systém s celkovou repasážou + finále a 2x3.miesto.  
 

4. EXTRALIGA MUŽOV: 

t) Základná časť  1. a 2.kolo – družstvo proti družstvu, 

u) Nadstavbová časť 3.kolo – súťaž družstvo proti družstvu 5-členné v hmot. 

kategóriách: do 66, 73, 81, 90, +90,  

v) Hmotnostná tolerancia 1 kg. 

w) Rozhodca na náklady štartujúceho družstva min. B Licencie. 

x) Finálové kolo: do 5 družstiev každý s každým, 6 - 8 skupinový systém + finále, 

2x3.miesto. 9 a viac KO systém s celkovou repasážou + finále a 2x3.miesto. 

 

5. M-SR družstiev mužov, žien do 23 rokov – úloha z GZ SZJ: 

t) jednorázové M-SR – družstvo proti družstvu, 



u) súťaž družstvo proti družstvu 5-členné v hmot. kategóriách: do 66, 73, 81, 90, 

+90, ženy 48, 52, 57, 63, + 63 kg.  

v)  Štartovné 10, E/pretekár/ka, maximálne 50,- za družstvo. 

w) Hmotnostná tolerancia 1 kg. 

x)  do 5 družstiev každý s každým, 6 - 8 skupinový systém + finále, 2x3.miesto. 9 

a viac KO systém s celkovou repasážou + finále a 2x3.miesto. 

 
 

DODATKY SCHVÁLENÉ NA VV SZJ od 1.1.2018: 
Pretekár, ktorý sa vzdá bez boja nemôže už v ten deň nastúpiť za družstvo. Priamy trest 

HANSOKU-MAKE čl. 18.3.4. Súťažného poriadku. 

Zahraničný pretekár, ktorý chce štartovať v nadstavbovej časti sa musí zúčastniť aspoň 

jedného základného kola.  

Družstvo, ktoré chce štartovať v nadstavbovej časti sa musí zúčastniť aspoň jedného 

základného kola. 

Zmiešané družstvá v džude EJU alebo IJF (ME, MS a OH). 
Dorast (5 hmot.kat.): 60, 66, 73, 81, +81     Dorastenky (5): 48, 52, 57, 63, +63 

Juniori (5): 66, 73, 81, 90, +90  Juniorky (5): 52, 57, 63, 70, +70 

Muži (5): 66, 73, 81, 90, +90   Ženy (5): 57, 70, +70 

Zmiešané družstvo mužov/žien MS a OH (6): 57, 73, 70, 90, +70, +90  

 

Spracoval: Donner Michal,  

Smernica schválená VV SZJ 22.01.2022.  


