
Liga olympijských nádejí Bratislavského krajského zväzu judo 
super mini, mini, mladších a starších žiakov a žiačok – II. kolo.

Organizátor: Bratislavský krajský zväz judo, Sokolská 1, 811 04 Bratislava

Dátum a miesto 
konania:

28.4.2019 – NEDEĽA, telocvičňa Sokol Bratislava, Sokolská ul, Bratislava   

Usporiadateľ: Sokol Bratislava - podujatie sa organizuje podľa Zákona č. 440/2015.

Riaditeľ turnaja
a informácie:

Pospíšek Anton, Vajnorská 6, 831 04 Bratislava 
mob: 0903 241 374

Rozhodcovský zbor: Rozhodcovský zbor zabezpečí usporiadateľ.
Odmeňovanie rozhodcov podľa rozhodnutia ČS BKZJu.

Štartovné: 5,- € 
10,- € - bez IDENTIFIKAČNEJ KARTY SZJ - pre oddiely BKZJu

Vekové kategórie 

           a 

hmotnostné kategórie:

a) super mini žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 2011 - 2012
     - super mini nesmú používať škrtenia a páčenia.
     - určí usporiadateľ podľa počtu pretekárov.

b) mini žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 2009 - 2010
     - mini nesmú používať škrtenia a páčenia.
     - určí usporiadateľ podľa počtu pretekárov.

c) mladší žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 2007 - 2008
    žiaci: do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, nad 65 kg.
    žiačky: do 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, nad 63 kg.
    - ml. žiaci a žiačky nesmú používať škrtenia.

d) starší žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 2005 - 2006
    žiaci: do 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, nad 73 kg.
    žiačky: do 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, nad 63 kg.

Doba trvania zápasu: super mini, mini žiaci a žiačky
mladší žiaci a mladšie žiačky
starší žiaci a staršie žiačky

- 2 minúty
- 2 minúty
- 3 minúty

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel judo, súťažného poriadku a tohoto rozpisu. 

Súťažný systém: - 2 pretekári - zápasia dve stretnutia.  
- 6 a viac pretekárov v kategórii - skupinový systém. 

Časový program: 9,00 - 9,45 hod
9,45 hod
10,30 hod

Váženie a kontrola dokladov
Losovanie
Začiatok turnaja       Súťaž prebehne na 3 tatami.

Tituly a ceny: Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste získajú diplom.

Dňa: 3.4.2019                                            Donner Michal, ŠTK BKZJu
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