
Slovenský zväz judo, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

R O Z P I S - LIGA DORASTENIEK PRE ROK 2023 

 

1.      V Lige dorasteniek sa súťaží podľa platných pravidiel judo, Súťažného poriadku 

Slovenského zväzu judo (ďalej len „SZJ“), výnimiek schválených Výkonným výborom SZJ 

a ustanovení tohto rozpisu. 

2.      Podmienkou účasti družstva v Lige dorasteniek je doručenie (poštou alebo emailom) 

úplne vyplnenej Súpisky družstva (Príloha č. 1) podľa čl. 6. Súťažného poriadku SZJ s menami 

minimálne 5 pretekárok spĺňajúcich podmienky čl. 7. a čl. 14. Súťažného poriadku SZJ 

v termíne do 31. januára 2023 na sekretariát SZJ a zaplatením štartovného 150 € do 31. 

januára 2023 na účet SZJ. 

3. Technické ustanovenia. 

     Hmotnostné kategórie:  -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg. 

     Minimálny počet obsadených hmotnostných kategórií na stretnutie: 5. 

     Za družstvo môžu nastúpiť pretekárky s jeho klubovou príslušnosťou a hosťujúce 

pretekárky. 

Staršie žiačky môžu štartovať v Lige dorasteniek ak sú nositeľmi aspoň 7. KYU len 

v hmotnostnej kategórii, ktorá zodpovedá ich skutočnej hmotnosti. V Lige dorasteniek môže 

štartovať staršia žiačka len v prípade, ak jej skutočná hmotnosť je najmenej 36 kg.  

     Za družstvo môžu nastúpiť maximálne 3 cudzie štátne príslušníčky zo všetkých pretekárok 

uvedených na súpiske družstva. 

     Podmienkou účasti zahraničnej pretekárky v play-off je jej účasť aspoň na jednom kole 

v Základnej časti. 

     Podmienkou účasti družstva v play-off je jeho účasť aspoň na jednom kole v Základnej 

časti. 

4. Termíny a počet ligových kôl 

      Jednotlivé kolá sa uskutočnia v termínoch uvedených v Súťažnom kalendári SZJ. 

      Počet kôl v Základnej časti: 2 kolá.  Finálová časť: 1 kolo.  

5. Systém súťaže. 

      Systém súťaže je uvedený v Prílohe č. 2. 

6. Losovanie. 

      Losovanie sa uskutoční po vážení príslušného ligového kola. 

7.  Rozhodcovia. 

      Rozhodcov deleguje Komisia rozhodcov SZJ. 

 



8. Námietky (protesty). 

      Námietky sa podávajú v zmysle ustanovení Súťažného poriadku SZJ čl. 21. 

9. Záverečné ustanovenie. 

     Športovo technické a organizačné smernice neuvedené v tomto rozpise sú riadené 

podľa Súťažného poriadku SZJ. 
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Príloha č.1 – tlačivo „Súpiska družstva“ 
 

S ú p i s k a   d r u ž s t v a 
 

Názov oddielu (klubu): .......................................................................................................... 
 

Platí pre súťaž: ...................................................................................................................... 
 

Dátum konania: ............................................Miesto konania: ............................................ 

FEMALE – Žena, MALLE - Muž 
Por. 

čís. 
Meno  Priezvisko Rok 

nar. 

F/M Kyu  

Dan 

Hmot. 

kategória 
LZ 

Pozn. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 

Funkcionári družstva: 

Funkcia Meno a priezvisko E-mail adresa Kvalif 

Vedúci dr.    

Tréner dr.    

Lekár dr.    

 
V ..............................................dňa: .................................. ................................................. 

 pečiatka TJ a podpis 

 zodpovedného pracovníka 

Súpisku družstva kontrolovali 

(mená a podpisy rozhodcov): .................................................................................................. 

 

 

Meno a podpis hl. rozhodcu:.................................................................................................................... ... 

 



Príloha č. 2 

Slovenský zväz judo, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

SYSTÉM PRE LIGOVÉ SÚŤAŽE SZJ 2023 

 

Systém súťaže pre Základnú časť 

 

a) Účasť 6 a menej prihlásených družstiev -  1. a 2. kolo. Družstvá súťažia systémom 

každý s každým na 1. kole a systémom každý s každým na 2. kole. V základnej časti sa 

družstvá stretnú vo vzájomnom stretnutí dva krát. Spočítaním všetkých bodov, skóre 

a pomocných bodov z oboch kôl sa určí poradie družstiev po základnej časti, 

b) Účasť 7 až 10 prihlásených družstiev - 1. a 2. kolo. Družstvá súťažia systémom každý 

s každým spolu na obidvoch kolách. V základnej časti sa družstvá stretnú vo vzájomnom 

stretnutí iba raz. Po ukončení oboch kôl sa spočítaním všetkých bodov, skóre a pomocných 

bodov určí poradie družstiev po základnej časti, 

c) Účasť 11 a viac družstiev – 1. a 2 kolo. Družstvá sú rozdelené do dvoch tabuliek: A a B. 

Do tabuliek sú nasadené družstvá podľa poradia z roku 2022. V prípade neúčasti niektorého 

družstva sa použije redukované poradie. Tabuľka A – 1., 4., 6. Tabuľka B – 2., 3., 5. Ostatné 

družstvá si zaradenie do tabuliek vylosujú. Losovanie pre zaradenie družstiev do tabuliek sa 

uskutoční na 1. kole Ligy. Družstvá v tabuľkách súťažia na 2 kolách každý s každým. 

 

Systém súťaže pre Finálovú časť 

 Družstvá systémom družstvo proti družstvu.  

Družstvá sú nasadzované podľa umiestnenia zo základnej časti. V prípade neúčasti 

niektorého družstva sa použije redukované poradie: 

 a)  do 5 družstiev KO systém s celkovou repasážou a 1., 2., 3. družstvo po základnej časti 

je nasadené priamo do semifinále. Finále a súboj o tretie miesto, 

 b)  6 až 8 družstiev KO systém s celkovou repasážou, stretnutia družstiev po základnej 

časti: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6, 

 c)  9 a 10 družstiev KO systém s celkovou repasážou a 1., 2., 3., 4. družstvo po základnej 

časti je nasadené priamo do štvrťfinále, 

 d) 11 a viac družstiev - postupujú prvé 4 družstvá z každej tabuľky do semifinále KO 

systému s celkovou repasážou s možnosťou bojovať o medaily. Nasadenie do semifinále: 

A1:B4 / B2:A3 / A2:B3 / B1:A4. Ostatné družstvá na záverečnom finálovom turnaji bojujú 

o umiestnenie. 

 


