
Krajský zväz judo Prešovský  kraj a  Košický kraj 

Mikulášsky turnaj  U9, U11, U13, U15, U18 
 

 

 

Usporiadateľ: Judo Trebišov 

 

Dátum konania: 17.12.2022 Sobota 

 

Miesto konania: Mestská športová hala, 075 01 Trebišov 

 

Riaditeľ turnaja: Viliam Kohút, Fialkova 7, 07101  Michalovce 

Mail: viliam.kohut@post.sk, Mobil: 0908 362 137 

 

Rozhodcovský zbor: Deleguje Komisia rozhodcov Východoslovenskej oblasti 

 

Prihlasovanie: Online :    www.sutaze.judo.sk/ 
Deadline: Posledný štvrtok pred súťažou do 23.59 hod.  

 

Štartovné:  8 Eur  

 

Technické ustanovenia : 

                                                   SOBOTA   17.12.2022                               11.15 hod. 

U9 trvanie zápasu 2 min. + GS 1 min, škrtenie a páčenie je zakázané 

2014 - 2015 
 Počet váhových kategórii upraví usporiadateľ podľa počtu prihlásených pretekárov. 

M-F U09 -20 -22 -24 -27 -30 -34 -38 +38 

U11 trvanie zápasu 2 min.  + GS 1 min, škrtenie a páčenie je zakázani 

2012 - 2013 M U11 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 

F U11 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 

U13 trvanie zápasu 2 min. + GS  1 min, škrtenie je zakázané 

2010 - 2011 M U13 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

F U13 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

U15 trvanie zápasu 3  min. + GS 

2008 - 2009   M   U15 -34     -38    -42    -46     -50    -55    -60    -66 -73    +73 

  F    U15 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

U18 trvanie zápasu 4  min. + GS 

2005 - 2007   M    U18 -45 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90   +90 

   F     U18 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70   +70 

 

 

Predpis:  Súťaží sa podľa platných Pravidiel judo, Súťažného poriadku a tohto  

rozpisu. 

V kategórii  super mini a mini sa hmotnostné kategórie určia podľa 

 váženia a počtu pretekárov.  Kategória super mini  štartuje na 

 zodpovednosť trénera. 

 

 

 

mailto:viliam.kohut@post.sk,
http://www.sutaze.judo.sk/


 

Podmienky štartu: Platný preukaz  judo s platnou licenčnou známkou,  ktorým sa  

preukáže pri vážení. 

 

Časový program: 09.00  -  10.00 hod. - váženie   

10.00  – 11.00 hod. - losovanie 

11.15 hod.  -  začiatok súťaže  

 

Sútaž prebehne na 2 tatami. 

 

 

ŠTK Východoslovenskej oblasti dňa  26.11.2022                    

 

 

                                                                                           Predseda  ŠTK Milan Ruják 
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