
ROZPIS
XVI. VEĽKEJ CENY MALACIEK

XVII. MEMORIÁLU JAKUBA HABUDU

Dátum a miesto konania:  24. 09. 2022 (sobota), Športová hala MALINA, Sasinkova    

Malacky

Usporiadateľ: JUDO – club TJ Strojár Malacky 

Riaditeľ turnaja a info: Ing. Kunštek Ján
mob: 0905 413 780,   e-mail: judo.malacky@orangemail.sk 

 Lekár: zabezpečí  organizátor

Rozhodcovský zbor: určí KR SZJ, 

  

Štartovné: 10€  (splatné pri zápise)

Prihlášky:         do 22. 09. 2022 na e-mail judo.malacky@gmail.com  ,   kunstekovas@gmail.com

________________________________________________________________________________

Technické ustanovenia

Podmienky: Súťaží sa podľa Pravidiel džuda, Súťažného poriadku a tohto Rozpisu. Všetci 
pretekári/-ky musia spĺňať podmienky štartu podľa kap. 7. súťažného poriadku a tohto Rozpisu.

Štartujú: Supermini žiačky FU9 (2015 - 2014) -Váhové kategórie sa určia podľa rozváženia 
Supermini žiaci MU9 (2015 - 2014) -Váhové kategórie sa určia podľa rozváženia 

Mini žiačky FU11 (2013 - 2012) -22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46. 
Mini žiaci MU11 (2013 - 2012) -22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50. 

Mladšie žiačky FU13 (2011 - 2010) -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57. 
Mladší žiaci MU13 (2011 - 2010) -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66. 

Staršie žiačky FU15 (2009 - 2008) -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63. 
Starší žiaci MU15 (2009 - 2008) -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81,+81 

(mini žiaci majú žime wazu a kansecu wazu zakázanú)
(mladší žiaci majú žime wazu zakázanú)

 V kategórii mini si usporiadateľ vyhradzuje právo upraviť váh. kategórie podľa počtu pretekárov. Kategória mini a 
supermini štartuje na zodpovednosť trénera.

Časový harmonogram: váženie 8.30 – 9.30 hod
losovanie 9.30 -10.30 hod
otvorenie súťaže 10.45 hod

       Pretekári na 1. - 3. mieste obdržia medailu, diplom
       Súťaž prebehne na troch tatami.

               Schválené:     ŠTK SZJ         
           predseda JUDO-club TJ 

Strojár Malacky                                                                                            Ing. Ján Kunštek          
Tešíme sa na Vašu účasť!

JUDO   –   club     TJ     Strojár     Malacky  
ul. Sasinkova 73, 901 01 MALACKY

 https://www.facebook.com/JUDO-club-TJ-Strojár-Malacky-
1569778376612235
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