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ORGANIZÁTOR: 
JUDO KLUB KOLÁROVO
Kostolné nám. 2590/1

IČO: 50644335
DÁTUM: 22.10.2022 – Sobota
RIADITEĽ SÚŤAŽE: Ernő Kárpáty (+421 910 10 11 00)
MIESTO: MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA, Školská 6., 946 03 Kolárovo
ŠTARTOVNÉ: 12 EUR - prihlásený do 20.10.2022

15 EUR - na mieste
Pretekári štartujú na náklady a zodpovednosť vysielajúcej organizácie.

PRIHLASOVANIE: a, online na www.judoturnaj.sk - registrácia trénera, ktorý prihlási pretekárov 
klubu na turnaj.

b, alebo prostredníctvom emailu na adresu register@judoturnaj.sk v tvare:
 PRIEZVISKO, Meno, ročník, pohlavie

PODMIENKY: • Súťaž prebehne na 3 TATAMI v zmysle pravidiel SZJ a tohto rozpisu. 
• Podmienkou štartu je dodržanie času registrácie a váženia.

 
 
 

 
 

ČASOVÝ PLÁN: Váženie: U9, U11, U13, U15  08:00 - 09:30  
Losovanie: U9, U11, U13, U15  09:30 - 10:00  
Začiatok veľkej ceny:
 U9, U11, U13, U15  10:15  

VEKOVÉ A HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE :
Chlapci: MU15 / 2008-2009 : -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg

MU13 / 2010-2011: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
MU11/ 2012-2013: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg
MU9 2014-2015: váhové kategórie budú určené po vážení

Dievčatá: WU15 / 2008-2009: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
WU13 / 2010-2011: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 
WU11 / 2012-2013: -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg 
WU9 2014-2015: váhové kategórie budú určené po vážení

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu kategórií podľa počtu pretekárov.
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TRVANIE ZÁPASU: U15 / 3 min + Golden Score 1 min
U9, U11, U13 / 2 min + Golden Score 1 min

ROZH. ZBOR:  Zabezpečí usporiadateľ a KR SZJ

CENY: Pretekári umiestnený na 1., 2. a 3. mieste získajú diplom a medailu. 
Každá kategória, ktorá bude mať menej ako 6 pretekárov, bude iba jedno tretie
miesto.
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UBYTOVANIE: 
KONTAKT: Ernő Kárpáty

Tel.: 0910 101 100

Attila Decsi
Tel: 0915 700 015

E-MAIL: info@judokolarovo.sk
INFO: www.judokolarovo.sk

Vyhodnotia sa aj tri najúspešnejšie kluby. Každý zúčastnený klub dostáva automaticky po 1 bode 
(maximálne však 15 bodov) za každého prihláseného pretekára a hodnotiť sa bude 10 najlepších 

umiestnení. Za 1. miesto 10, za 2. miesto 7 a za 3. miesto 5 bodov.
Po sčítaní bodov celkom sa stanový poradie klubov. Prvé tri kluby získajú poháre!

Turnaj prebehne s dodržaním aktuálne platných hygienických opatrení a nariadení RÚVZ. Organizátor si 
vyhradzuje právo na prípadných zmien tohoto rozpisu.

Attila Decsi , Tel: 0915 700 015
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Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

PARTNERI PODUJATIA
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