
 

  

Pozvánka a rozpis 

MINI CUP SLÁVIA STU 2022 
 

Všeobecné ustanovenia: 

Usporiadateľ:       Judo club Slávia STU Bratislava 

Dátum konania:      26.11.2022  Sobota 

Veková kategória:    Supermini, mini, mladší žiaci, starší žiaci (začiatočníci do 8. Kyu) 
          (začiatočníci od bieleho opasku po žltý opasok) 

Miesto konania:      Základná škola Pavla Marcelyho (Drieňová 72/16, Ružinov) 

      GPS: 48.1603584524365, 17.151821546875095 

             Pozor: vchod zadnou bránou z ulice Svidnícka 

Riaditeľ turnaja:      Martin Pisoň    +421 917 777 699             martin.pison@judostu.sk 

Prihlášky na turnaj:  Prostredníctvom formulára najneskôr do 24.11.2022:      Link na formulár 

       (Prihlasovanie od 22.11.2022 do 24.11.2022 z dôvodu aktuálnej hmotnosti) 

Štartovné:       5,-EUR  za každého súťažiaceho (splatné pri registrácii) 

Časový program: Registrácia:      08:30 – 08:45 hod. (iba Baby judo-trénerka Geršiová)  

     Súťaž (skupiny Baby judo): 09:00 – 10:30 hod. 

     Vyhodnotenie výsledkov:  10:30 – 11:00 hod. 

     Registrácia:      10:30 – 10:45 hod. (všetky ostatné tréningové skupiny)  

     Súťaž (ostatné skupiny):  11:00 – 12:30 hod. 

     Vyhodnotenie výsledkov:  12:30 – 13:00 hod. 

Tituly a ceny:   každý pretekár obdrží diplom a medailu 
 

Technické ustanovenia: 
 

Turnaj je súčasťou tréningového procesu iba pre členov Judo clubu Slávia STU. Jedná sa o výchovný, motivačný 

turnaj, ktorého cieľom je, aby úplný začiatočníci v bezpečnom prostredí získali skúsenosť, ako vyzerá turnaj v jude.  

(V rámci spolupráce sú pozvané sú deti z Judo centrum – tréner Miloš Štefanovský) 

Súťažný systém:  
Budú vytvorené trojčlenné skupiny podľa veku s približne rovnakou hmotnosťou. Tabuľkový systém každý s každým. 

Každé dieťa má garantované 2 zápasy a zároveň medailové umiestnenie. 

Pravidlá:  
Zápasí sa podľa platných pravidiel judo, deti smú používať iba techniky do 8. Kyu vrátane.  

Tači – Waza /boj v postoji) + Ne – Waza (boj na zemi), celkový čas 2 min, pri nerozhodnutom výsledku golden score 

(1. min. predĺženie).  
 

Skupiny „Baby Judo“ (Predškolský vek) a trénermi nahlásení pretekári: zápasí sa v Ne – Waza (boj na zemi), celkový 

čas 2 min, pri nerozhodnutom výsledku golden score (1. min. predĺženie). 

Zvalenie súpera na chrbát = wazari (bod), držanie súpera na chrbte 5 sekúnd = wazari (bod), držanie súpera na chrbte 

10 sekúnd = ippon (10 bodov). Zápas končí, keď pretekár získa ippon (wazari + wazari = ippon). Trestný bod (shido) 

- postavenie sa na obidve nohy, utekanie pred súperom, nešportové správanie (trestný bod sa získava až po prvom 

upozornení). Skupiny „Baby Judo“ majú zakázané držania okolo krku, napríklad kesa gatame. 

 

Bratislava dňa 14.11.2022 

 
Martin Pisoň 

Predseda Judo clubu Slávia STU 

mailto:martin.pison@judostu.sk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNbu01mq1Cx9zbMGPylBR1LzfRh2w_sdwjKdUxWY05kObGNA/viewform?usp=sf_link

