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SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO  
  

  

Výkonný výbor SZJ  

Bratislava, 2.1.2023  

  

  

Vec: Navrhujem nasledovné zmeny v Súťažnom poriadku SZJ:  

   

1. Doplniť v čl. 14.2.4.  

U-16 Starší žiaci a staršie žiačky môžu 

štartovať v kategórii U-21 juniorov a 

junioriek, ak sú nositeľkami aspoň 5.kyu.  

  

2. Doplnenie nového čl. 14.3.4.    

Žiaci a žiačky pri súťaži družstiev môžu 

štartovať iba v hmotnosti, ktorá zodpovedá 

ich skutočnej hmotnosti. 

Zdôvodnenie: Pri súťaži družstiev žiakov a žiačok, má byť jednoznačne napísané v SP štart o hmotnostnú 

kategóriu vyššie. Skutočná hmotnosť je taká hmotnosť akú má pretekár pri vážení podľa čl. 13.2.5.   

   

3. Zmena v čl. 16.1. U-12 Supermini, mini 

chlapci a dievčatá Sú rozdelení do 13 

hmotnostných kategórií:  

do 23 kg, do 25 kg, do 27 kg, do 29 kg, do 32 kg, do 35 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 

kg, do 60 kg, nad 60 kg.  

  

4. Zmena v čl. 16.2. U-14 Mladší žiaci Sú 

rozdelení do 11 hmotnostných kategórií:  

do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 

kg, nad 73 kg.  

  

5. Zmena v čl. 16.3. U-14 Mladšie žiačky Sú 

rozdelené do 11 hmotnostných kategórií:  

do 27 kg, do 30 kg, do 33 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63  

kg.  

  



6. Zmena v čl. 16.4. U-16 Starší žiaci Sú 

rozdelení do 10 hmotnostných kategórií:  

do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, nad 81 

kg.  

  

7. Zmena v čl. 16.5. U-16 Staršie žiačky Sú 

rozdelené do 9 hmotnostných kategórií:  

do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, nad 70 kg.  
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Zdôvodnenie: Po úpravách vekových kategórií nahor, navrhujem upraviť aj hmotnostné kategórie, nakoľko 

budú pretekári a pretekárky o rok starší aj ťažší. Pridal som horné hmotnostné kategórie a upravil spodné 

pri dodržiavaní 10 % rozdielu medzi hmotnostnými kategóriami.           Spracoval: Donner Michal  
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