
ŠTK Slovenského zväzu judo 

Návrh  súťažného kalendára SZJ pre rok 2022 

 

ŠTK SZJ doplňuje návrh p. Donera Michala, ktorý vypracoval návrh ligových súťaží.  

Návrh ŠTK je započítať M-SR dorastencov a dorasteniek  do bodovania ligy 

dorastencov a dorasteniek ako kolo ligy s tým, že kluby  predložia aj samostatnú súpisku pre 

ligu, v ktorej môžu mať uvedených aj pretekárov hosťujúcich za ich klub  (samozrejme po 

udelení hosťovania).  Potom pretekár-ka môže štartovať na M-SR za svoj materský klub 

a zároveň môžu byť ich body priznané za hosťovanie v inom klube. 

M-SR juniorov vzhľadom na menší počet účastníkov v poslednej dobe, navrhujem 

uskutočniť spolu s M-SR družstvá starších žiakov – v predloženom kalendári táto súťaž nie je 

naplánovaná. 

Ostáva na zváženie, či je vhodný termín konania M-SR mužov a žien.  

RANKING LIST 2022: 
 

Do Ranking listu SZJ pre rok 2022 navrhujem zaradiť všetky súťaže tak, ako boli 

zaradené pre rok 2020. 

 

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽÍ ZA ROK 2021: 

 

ŠTK SZJ sa chce touto cestou poďakovať usporiadateľom majstrovských súťaží v roku 

2021. Osobitnú pozornosť si zaslúži judo klub ZŤS Martin za zorganizovanie M-SR ml., st. 

žiakov a žiačok, mužov a žien. Túto súťaž sekretariát SZJ zrušil, lebo ju údajne nemal kto 

organizovať. Na základe výraznej aktivity predsedu ŠTK Ing. Franického Miroslava sa podarilo 

nájsť usporiadateľa týchto súťaží a súťaž v pôvodnom termíne zorganizovať. Poďakovanie 

však patrí aj oddielom 1. JUDO klub Pezinok a SOKOL Bratislava, ktorí boli ochotní túto súťaž 

taktiež zorganizovať v prípade, keby sa nenašiel organizátor. 

ŠTK SZJ navrhuje oddielu ZŤS Martin odmenu 500,- € za ochotu a zrealizovanie 

majstrovskej súťaže. 

Vzhľadom k nedokončením dlhodobým súťažiam v roku 2021 pre vzniknutú situáciu 

s Covidom 19, kde sa uskutočnilo iba jedno kolo v kategóriách mužov a žien. U dorastencov 

a dorasteniek iba jedno kolo ligy + započítanie M-SR dorastu do dlhodobej súťaže. Kolo ligy 

sa navyše konalo v nedeľu po VC PB, nakoľko sekretariát nezahrnul VC PB do kalendára SZJ 

a nedeľa bola iba náhradné riešenie, kde aj niektoré oddiely dopredu avizovali, že sa 

zúčastnia iba jednej súťaže, preto navrhujem nevyhlásiť poradie, nakoľko  oddiely štartujúce 

v ligách súťaž riadne neukončili.  

Ranking listy jednotlivcov navrhujem spracovať podľa uskutočnených súťaží, ale 

poradie na prvých miestach nevyhodnocovať. 

 



Návrh uznesenia: 

1. VV SZJ schvaľuje finančnú odmenu 500,- €  judo oddielu ZŤS Martin za 

zrealizovanie M-SR žiactva a dospelých v roku 2021 v Martine. 

2. VV SZJ považuje všetky dlhodobé súťaže družstiev v roku 2021 za neukončené, 

nakoľko  oddiely štartujúce v ligách súťaž riadne neukončili.  

3. VV SZJ Ranking listy jednotlivcov za rok 2021 navrhuje spracovať podľa 

uskutočnených súťaží, ale poradie na prvých miestach nevyhodnocovať. 

4. VV SZJ do Ranking listu SZJ pre rok 2022  zaraduje všetky súťaže tak, ako boli 

zaradené pre rok 2020. 

 

Dňa 22.01.2022      

 

         

           ----------------------------- 

         Ing. Franický Miroslav 

              predseda ŠTK SZJ 


