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SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 
 
 

 

Vec: Schválené VV SZJ – Ligové súťaže 2023. 
  

1. LIGA DORASTENCOV A LIGA DORASTENIEK – Samostatne: 

a) Základná časť – 1+2 kolá – súťaž družstiev systémom jednotlivcov vo všetkých   

 hmotnostných kategóriách samostatne dorastenci a dorastenky. 

b) Základná súpiska 4 dorastenci a 3 dorastenky, nastúpiť musia 3 dorastenci a 3 dorastenky.  

 Doručiť e-mailom najneskôr do 31.1.2023 na sekretariát SZJ. 

Finálové kolo 3.kolo: musia nastúpiť 4 dorastenci a 3 dorastenky. 

c) Štartovné 150,- E za družstvo splatné na účet SZJ najneskôr do 31.1.2023. 

e) Finálové kolo – súťaž družstiev družstvo proti družstvu. Dorastenci 6-členné družstvo: 55, 60, 66, 73,  

 81, +81 kg. Dorastenky 5-členné družstvo: 48, 52, 57, 63, +63 kg. 

f)  Zahraničný pretekár, ktorí chce štartovať vo finálovom kole musí nastúpiť aspoň na jedno  

 základné kolo.   

g) Družstvá budú nasadzované podľa umiestnenia zo základnej časti. Body do finálového kola sa  

 neprenášajú. 

h) Finálové kolo – 3.kolo: do 5 družstiev play-off  1.-(4.-5.) + 2.-3., finále a súboj o 3.miesto.   

6 - 8 družstiev KO systém s celkovou repasážou, nasadenie podľa umiestnenia zo základnej časti, 

play-off 1.-8./4.-5. + 2.-7./3.-6.   

9 a viac KO systém s celkovou repasážou, nasadenie 1.-4. družstva po základnej časti priamo do 

štvrťfinále.  

2. LIGA ŽIEN: 

i) Základná časť 1+2. kolá – súťaž družstiev systémom jednotlivkýň vo všetkých hmotnostných 

kategóriách. 

j) Základná súpiska 3 pretekárky. Doručiť e-mailom najneskôr do 31.1.2023 na sekretariát SZJ. 

k)  Štartovné 100,- E za družstvo splatné na účet SZJ najneskôr do 31.1.2023. 

l)  Zahraničná pretekárka, ktorá chce štartovať vo finálovom kole musí nastúpiť aspoň na jedno  

 základné kolo.   

k) Finálové kolo – 3kolo: súťaž družstvo proti družstvu 5-členné v hmot. kategóriách: do 52, 57, 63,  

70, +70, hmotnostná tolerancia 1 kg. 

l)  Družstvá budú nasadzované podľa umiestnenia zo základnej časti. Body do finálovej kola sa 

neprenášajú. 

m) Finálové kolo – 3.kolo: do 5 družstiev play-off  1.-(4.-5.) + 2.-3., finále a súboj o 3.miesto.  

6 - 8 družstiev KO systém s celkovou repasážou, nasadenie podľa umiestnenia zo základnej časti, 

play-off 1.-8./4.-5. + 2.-7./3.-6.  

9 a viac KO systém s celkovou repasážou, nasadenie 1.-4. družstva po základnej časti priamo do 

štvrťfinále. 
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3. EXTRALIGA MUŽOV: 

n) Základná časť 1+2. kolá – družstvo proti družstvu, 5-členné v hmot. kategóriách:  

do 66, 73, 81, 90, +90, hmotnostná tolerancia 1 kg. 

7 a menej družstiev každý s každým na každom kole.  

8 a viac družstiev 1 kolo každý s každým na 2 turnajoch. 

o) Základná súpiska 3 pretekári. Doručiť e-mailom najneskôr do 31.1.2023 na sekretariát SZJ. 

p) Štartovné 150,- E za družstvo splatné na účet SZJ najneskôr do 31.1.2023. 

r) Zahraničný pretekár, ktorí chce štartovať vo finálovom kole musí nastúpiť aspoň na jedno  

 základné kolo.   

s) Finálové kolo – 3.kolo: do 5 družstiev play-off  1.-(4.-5.) + 2.-3., finále a súboj o 3.miesto.   

6 - 8 družstiev KO systém s celkovou repasážou, nasadenie podľa umiestnenia zo základnej časti, 

play-off 1.-8./4.-5., 2.-7./3.-6.   

9 a viac KO systém s celkovou repasážou, nasadenie 1.-4. družstva po základnej časti priamo do 

štvrťfinále. 
 

 

4. Podmienkou celkového poradia Ligy je absolvovanie aspoň polovice ligových. kôl.  

Podľa Súťažného poriadku – Kontumačné výsledky - čl. 18.3.3. - absolvovanie aspoň polovice  

predpísaných zápasov. 

 

Spracoval: Donner Michal, 8.12.2022 


