
Liga žien – 1.kolo 

Extraliga mužov- 1.kolo 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z P I S 
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO, Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA 3 

e-mail: office@judo.sk, szj@judo.sk 

 

       Usporiadateľ:  Z poverenia SZJ Dukla Banská Bystrica - súťaž podľa Zákona č. 440/2015 

Dátum konania: 18.02.2023 /sobota/  

Miesto konania: Športová Hala Dukla Cesta na štadión 1271/28, 974 04 Banská Bystrica 

 

Riaditeľ turnaja: Ján Gregor mob: +421 907 413 287 

e-mail: jangregor77@gmail.com 

 

Rozhodcovský zbor: Deleguje KR SZJ. Odmeny rozhodcov a administrátora vypláca SZJ 
 

Administrátor: Stanislav Mlynarič, 0905 262 047 
 

Prihlasovanie : Online prihlasovanie : www.sutaze.judo.sk 
 

Ubytovanie: V prípade potreby sa informujte najneskôr 7 dní pred konaním turnaja na 
adrese riaditeľa turnaja. 

Úhrada:  Podľa smernice „Finančné zabezpečenie akcií SZJ“. Družstvá štartujú na 

vlastné náklady. 

 

Predpis: Súťaží sa podľa Pravidiel judo, Súťažného poriadku, Rozpisu ligy 

žien, extraligy mužov a tohto rozpisu.  

 Súťaž družstiev systémom družstvo porti družstvu. 

Podľa Prílohy č. 2 k Rozpisu ligy žien 2023 a Rozpisu extraligy mužov  

2023.   

 

 Čas zápasu – 4 minúty + zlaté skóre. 

Minimálny počet obsadených hmotnostných kategórií na stretnutie 

družstiev mužov a žien je 4.  

 

 

Vekové a hmotnostné 

kategórie: 

  

 Muži roč. 2002 a starší (min. 9. kyu), juniori  roč. 2003 - 2005 (min. 9. 

kyu) a dorastenci roč. 2006 – 2007 (min. 4. kyu): 

-60, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100, +100 kg. 
 Povolená tolerancia hornej hranice hmotnostných kategórií: 1 kg. 

Ženy roč. 2002 a staršie (min. 9. kyu), juniorky roč. 2003 - 2005 (min. 9. kyu) 

a dorastenky roč. 2006 – 2007 (min. 4. kyu): 

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  
Povolená tolerancia hornej hranice hmotnostných kategórií: 1 kg. 

 

Podmienky štartu: V zmysle Rozpisu ligy žien a extraligy mužov. Všetci pretekári musia 

spĺňať podmienky štartu podľa kap. 7. Súťažného poriadku a tohto 

rozpisu.   
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Časový program: váženie: 08.00 – 09.00 hod. 

losovanie: 09.15 hod. 

začiatok súťaže: 10.00 hod. Súťaž prebehne na 2 tatami 

 

 

 

 

Sekretariát SZJ Dňa: 3.2.2021 

Schválil:
ŠTK SZJ Marek Komloš 
12.2.2023


