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ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION 
Dlouhodobé soutěže ČSJu 

Rozpis 

EXTRALIGA mužů 2021 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - ŽENY DRUŽSTVA 

 
Pořadatel:  TJ Sokol Praha Vršovice 
 
Datum konání:  Neděle - 21.11.2021 
 
Místo konání:  Sokol Praha Vršovice – základní část, družstva žen  

Na Folimance - Utkání o 3. místo, finálové utkání, 1x vybrané utkání družstev žen 
 
Rozhodčí:   dle delegace KR ČSJu 
 
Informace:  Sportovní ředitel ČSJu  
  
Časový program:  10:30 – 11:00 hodin prezentace, vážení 
    11:30 hodin zahájení soutěže 
 
Poznámka:  soutěž proběhne na dvou tatami dle podmínek SŘ a vydaného rozpisu 
 pro mistrovské soutěže 2021.  

 

Extraliga mužů 
Kluby:  

Univerzitní sportovní klub Praha  FCC SJ Litoměřice 
Judo SK Královo Pole Brno   Judoklub Liberec 
SKP Judo Jičín     1. Judo Club Baník Ostrava 
Judo Vysočina     TJ Sokol Praha Vršovice 

 
Ostatní ustanovení: 

• Startovné:   2.500,- Kč (hradí se v hotovosti na místě) 

• Složení:    -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

• Váhová tolerance: 2 kg 

• Počet cizinců:  1 v každém utkání 

• Kmenová příslušnost: vzniká zapsáním na soupisku. Závodník nesmí startovat v I. lize. 

• Na soupisce družstva mohou být 2 cizinci v daném kole je možné do zápasů střídat oba cizince.  

• Start cizince je povolen na základě úhrady částky, které je stanovena Ekonomickými směrnicemi 
a povolením ze strany STK. Povolení od národních svazů se nevyžaduje. 
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ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION 
Dlouhodobé soutěže ČSJu 

Mistr ČR družstev žen 
• Startovné: 1.200,- Kč (hradí se v hotovosti na místě) 

Všechna přihlášená družstva musí uhradit startovné. V případě neúčasti se startovné nevrací. 

• Startují: ženy narozené v roce 2005 a starší (Start ve vyšší věkové kategorii viz. SŘJ čl. 14.2.) 

• Hm. Kategorie:  -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  

Systém soutěže:  

• do 5 družstev – každý s každým 

• 6 – 7 družstev – skupinový systém (dvě 3.místa) 

• 8 a více družstev K.O. s jednoduchou repasáží (dvě 3.místa) 

• Soutěž proběhne na 3 tatami 

• Vedoucí družstva je povinen předložit vyplněnou elektronickou soupisku před vážením hlavnímu 
rozhodčímu turnaje.  

 

Podmínky účasti v souvislosti s proticovidovým opatřením MZ ČR: 

Všichni účastníci (závodníci, doprovod, pořadatelé a rozhodčí) musejí před vstupem do sportovní haly prokázat 
splnění tzv. O-T-N: 

a) účastník absolvoval nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 
 

b) účastník absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 

 

c) účastník byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU 
COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. 

 

d) účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 
než 180 dní. 
 

Bez splnění výše uvedené podmínky nebude umožněn účastníkům vstup do sportovní haly ani účast na sportovní 
akci! 

 
Splnění výše uvedených podmínek bude kontrolováno při vstupu do sportovní haly. Účastník je povinen vyplnit 
předložený formulář a doplnit kontaktní údaje na účastníka akce. 

 

 
Roman KALOUS                                                            
sportovní ředitel ČSJu                                                         
V Praze dne 10.11.2021 
 
 

 


