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Mikulášsky turnaj olympijských nádejí 
Bratislavského krajského zväzu JUDO – IV. kolo 

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

Dátum a miesto 
konania: 

7. 12. 2019 – SOBOTA - Telocvičňa Sokol Bratislava,  
Sokolská ul, č. 1, Bratislava    

Usporiadateľ: T.J. Sokol Bratislava I, Vinohrady – podujatie sa organizuje 
podľa Zákona č. 440/2015 Z.z. 

Riaditeľ turnaja 
a informácie: 

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

Rozhodcovský zbor: Zabezpečí usporiadateľ 
Odmeňovanie rozhodcov podľa rozhodnutia ČS BKZJu 

Štartovné:   5,- € 
10,- € - bez IDENTIFIKAČNEJ KARTY SZJ – pre oddiely BKZJu 
 
a) Super mini žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 2011 - 2012 
    hmotnostné kategórie podľa počtu a skutočnej hmotnosti 
    Mini žiaci a žiačky nesmú používať škrtenia a páčenia. 

 
Vekové kategórie  
 
           a  
 
hmotnostné 
kategórie: 

b) mini žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 2009 - 2010 
    hmotnostné kategórie podľa počtu a skutočnej hmotnosti 
    Mini žiaci a žiačky nesmú používať škrtenia a páčenia. 

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 a mini žiaci – žiačky 
mladší žiaci - žiačky 
starší žiaci - žiačky 

- 2 minúty, zlaté skóre 1 minúta 
- 2 minúty, zlaté skóre 1 minúta 
- 3 minúty, zlaté skóre BEZ LIMITU 

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

Súťažný systém: a) 2 pretekári – zápasia na dve víťazné stretnutia 
b) 5 a menej pretekárov v kategórii - každý s každým. 
c) 6 až 8 pretekárov v kategórii - skupinový systém. 
d) 9 a viac pretekárov v kategórii – KO systém s celkovou 

repasážou.     

Časový program: 
 

9,00 – 09,45 hod 
09,45 hod 
10,30 hod 

 váženie, kontrola dokladov 
 losovanie 
 začiatok turnaja 
Súťaž prebehne na 3 tatami. 

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

 
 
Bratislava, 12.11.2019 

 
 
                                        Donner Michal ŠTK BKZJu 
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Pravidlá judo pre súťaže žiakov a žiačok v SZJ. 

 
1. Kategória SUPERMINI U-9: 

ZAKAZUJÚ SA, nehodnotia sa techniky a vyžadujú prerušenie zápasu  MATE, nie je 

dovolené pokračovať v ne-waza: 

- techniky zo skupiny škrtenia a páčenia, 

- techniky vykonávané z kolena alebo z kolien,  

- techniky vykonávané bez štandardného úchopu (napr. goshi-guruma) 

   s výnimkou seoi-nage a o-goshi, 

- techniky zo skupiny strhov - sutemi-waza, 

- techniku kuzure-ushiro-kesa-gatame. (reiter), 

Úchop za krkom je povolený rukou na celom chrbte, maximálne však po lopatku ako 

je držaný rukáv.  

Pri 1.pokuse upozornenie, že tieto techniky sú zakázané, po 2.pokuse shido. 

KONIEC ZÁPASU - zápas sa končí pri rozdielnych počtoch hodnotení a trestov už 

v základnom čase. 

GOLDEN SCORE - zlaté skóre je 1 minúta. O víťazovi rozhoduje technické hodnotenie 

alebo udelenie trestu. Ak, aj po uplynutí tohto času je remíza, po porade rozhodujú 

o víťazovi rozhodcovia na tatami . 
 

2. Kategória MINI U-11, (platné od 11.5.2018): 

ZAKAZUJÚ SA, nehodnotia sa techniky a vyžadujú prerušenie zápasu  MATE, nie je 

dovolené pokračovať v ne-waza: 

- techniky zo skupiny škrtenia a páčenia, 

- techniky vykonávané z kolena alebo z kolien,  

- techniky vykonávané bez štandardného úchopu (napr. goshi-guruma) 

   s výnimkou seoi-nage a o-goshi, 

- techniky zo skupiny strhov - sutemi-waza s výnimkou tomoe-nage a  

   tani-otoshi, 

- techniku kuzure-ushiro-kesa-gatame. (reiter), 

Úchop za krkom je povolený rukou na celom chrbte, maximálne však po lopatku ako 

je držaný rukáv.  

Pri 1.pokuse upozornenie, že tieto techniky sú zakázané, po 2.pokuse shido. 

KONIEC ZÁPASU - zápas sa končí pri rozdielnych počtoch hodnotení a trestov už 

v základnom čase. 

GOLDEN SCORE - zlaté skóre je 1 minúta. O víťazovi rozhoduje technické hodnotenie 

alebo udelenie trestu. Ak, aj po uplynutí tohto času je remíza, po porade rozhodujú 

o víťazovi rozhodcovia na tatami . 
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3. Kategória MLADŠÍ ŽIACI A MLADŠIE ŽIAČKY U-13: 

ZAKAZUJÚ SA techniky shime-waza. 

Pri technikách kansetsu-waza môže rozhodca pri správnom a účinnom nasadení techniky 

vyhlásiť IPPON (nemusí nechať techniku dokončiť až do vzdania sa). 

KONIEC ZÁPASU - zápas sa končí pri rozdielnych počtoch hodnotení už v základnom 

čase. 

GOLDEN SCORE – zlaté skóre je 1 minúta. O víťazovi rozhoduje iba technické 

hodnotenie alebo hansoku-make. Po uplynutí tohto času vyhráva pretekár s menším 

počtom trestov. Ak, je aj po uplynutí tohto času remíza, po porade rozhodujú o víťazovi 

rozhodcovia na tatami. 

 

4. Kategória STARŠÍ ŽIACI A STARŠIE ŽIAČKY U-15: 

Pri technikách shime-waza a kansetsu-waza môže rozhodca pri správnom a účinnom 

nasadení techník vyhlásiť IPPON (nemusí nechať techniky dokončiť až do vzdania sa). 

KONIEC ZÁPASU - zápas sa končí pri rozdielnych počtoch hodnotení už v základnom 

čase. 

GOLDEN SCORE – zlaté skóre bez časového limitu. O víťazovi rozhoduje iba technické 

hodnotenie alebo hansoku-make.   
 

 

 

OBRAZOVÁ PRÍLOHA 
 

- KUZURE-USHIRO-KESA-GATAME (reiter) 
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TECHNIKY SUTEMI-WAZA: 

 - Tomoe-nage     - Tani-otoshi 

 - Sumi-gaeshi     - Soto-makikomi 

 - Ura-nage   - Hane-makikomi 

               - Hikkomi-gaeshi    - Yoko-guruma 

     - Tawara-gaeshi    - Uki-waza 

        - Yoko-otoshi 

             - Yoko-gake 

               - Yoko-wakare 


