
Veľká cena Ţiliny 2020 a KIA Motors Slovakia s.r.o. 

v dţude supermini, mini a mladšieho ţiactva (nar. 2008-2013) 

                              organizovaná s finančnou podporou mesta Ţilina 

Všeobecné ustanovenie 

Usporiadateľ:  oddiel dţudo TJ Mladosť Ţilina v spolupráci s KIA Motors Slovakia s.r.o., Vzdelávacím strediskom KIA 

Motors Slovakia s.r.o., Mestom Ţilina, Obcou Gbeľany, Olympijským klubom Ţilina, Ţilinskou teplárenskou a CVC Zilina. 

Dátum konania: sobota 1.2.2020 

Miesto: Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia s.r.o., Hlavná 400/1,  013 02   Gbeľany 
GPS: zemepisná šírka: 49° 12’ 56’’,   zemepisná dĺţka: 18° 50’ 33’’ 
Riaditeľ súťaţe: Jozef Sapieta, Dubová 2, 01007 Ţilina, mob. 0905 275 602; email: jsapieta@azet.sk 

Hlavný rozhodca:  SZJ 

Ostatní rozhodcovia: delegácia SZJ, domáci 

Zdravotné zabezpečenie:  MUDr. Jozef Mitro 

Úhrada: pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ.     

Štartovné:  10,0 Eur za pretekára ak sa prihlási do 31.1.2020 do 14,00 hod, neprihlásení do tohto termínu 12,00 Eur 

 

Prihlásenie pretekárov na turnaj: 

Pre organizáciu turnaja je pripravený program na adrese: www.judoturnaj.sk.  
Prosím všetkých trénerov, ktorí vysielajú pretekárov na Veľkú cenu Ţiliny a KIA Motors Slovakia s.r.o. a chcú prihlásiť pretekárov, 
aby sa zaregistrovali na tejto adrese: https://www.judoturnaj.sk/registracia.php Po pridelení uţívateľského mena /upozornenie 
niekedy to trvá aj niekoľko hodín/ sa budú môcť tréneri prihlásiť a zadávať svojich pretekárov a registrovať ich na turnaj Veľká cena 
Ţiliny 1.2.2020. Prihlasovanie pre registrovaných trénerov a organizátorov turnajov: https://www.judoturnaj.sk/trener/ 
 
 

Ceny: pretekári na 1. - 3. mieste získajú cenu a diplom  
Podmienka štartu:           

- prezentácia s platnou licenciou dţuda na rok 2020 resp. 2019     

- zaplatené štartovné                   

- minimálna technická vyspelosť: 9 kyu 
 

Technické ustanovenie 

Predpis: súťaţí sa podľa ustanovení súťaţného poriadku, pravidiel dţuda a smerníc tohto rozpisu, v kategóriách MU13 a 

FU13 KO systémom, v kategórii supermini a mini ţiactva tabuľkovým systémom a to max 5 pretekárov v jednej hmotnostnej 

kategórii.  

Mini chlapci a dievčatá (nar. 2010 – 2011): hmotnostné kategórie sa určia podľa váţenia a počtu pretekárov 

Supermini chlapci a dievčatá (nar. 2012 – 2013): hmotnostné kategórie sa určia podľa váţenia a počtu pretekárov 

MU 13 Mladší ţiaci (nar. 2008 - 2009): váhy do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50, 55, 60, nad 60 kg 
FU 13 Mladšie ţiačky (2008 - 2009): váhy do 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, nad 63 kg 
 

Časový program  sobota 1.2.2020   Súťaţ sa uskutoční na troch tatami.    

Váţenie           9,00 - 10,00 hod 

Losovanie        10,00 – 11,00 hod 

Začiatok súťaţe    od 11,00 hod                  

 

                                                                                
                                                                                 Jozef Sapieta 

          Mgr. Michal Donner                                          predseda oddielu dţudo 

           predseda ŠTK SZJ                                        TJ Mladosť Ţilina 

 
 

http://www.judoturnaj.sk/
https://www.judoturnaj.sk/registracia.php
https://www.judoturnaj.sk/trener/


 


