
 
BARDEJOV JUDO OPEN 2022 

MEDZINÁRODNÁ VEĽKÁ CENA 

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV 

U9  U11  U13  U15  U18  U21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Usporiadateľ :                      JUDO  CLUB  BARDEJOV 

Dátum  konania  :                                     4. – 5. jun  2022    

Miesto konania :           Športová  hala  MIER Bardejov, ul. Dlhý rad  

                                            GPS :  49°17'36.4"N    21°16'09.1"E  

Riaditeľ turnaja :         Ing. Stanislav Mlynarič, Bardejov, Slovakia,  Tel:  00421905262047 

Predseda Klubu :         Ján Arendáč,   Bardejov, Slovakia,  Tel: 00421948005290 

Informácie :                  Tel:   +421948005290,   +421905262047 

                                        mail : judoclubbardejov@centrum.sk  

Rozhodcovia :                Deleguje komisia rozhodcov  SZJ.  

Ubytovanie :                  V prípade potreby nahlásiť mailom do 1.6.2022                   

                                         na adrese :  judoclubbardejov@centrum.sk  

                                        Cena ubytovania podľa typu ubytovania od 20 Eur 

Online registrácia :       www.sutaze.judo.sk                Deadline  2.6.2022     23.59 hod 

 

TECHNICKÉ  USTANOVENIA 

                                                   SOBOTA    4.6.2022                                10.00 hod. 

U9 trvanie zápasu 2 min. + GS 1 min, škrtenie a páčenie je zakázané 

2014 - 2015 
 Počet váhových kategóríí upraví usporiadateľ podľa počtu prihlásených pretekárov. 

M-F U09 -20 -22 -24 -27 -30 -34 -38 +38 

U11 trvanie zápasu 2 min.  + GS 1 min, škrtenie a páčenie je zakázané 

2012 - 2013 M U11 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 

F U11 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 

U13 trvanie zápasu 2 min. + GS  1 min, škrtenie je zakázané 

2010 - 2011 M U13 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

F U13 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

U18 trvanie zápasu 4  min. + GS 

2005 - 2007 M U18 -45 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90   +90 

F U18 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +70   +70 

 

                                                    NEDEĽA     5.6.2022                                10.00 hod.  

U15 Trvanie zápasu 3 min. + GS                                           

2008 - 2009 
 

M U15 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73 

F U15 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

U21 trvanie zápasu 4  min. + GS 

2002 - 2004 M U21 -55 -60 -66 -73 -81 -90   -100   +100 

F U21 -44 -48 -52 -57 -63 -70   -78     +78 

http://www.sutaze.judo.sk/


 

Počet tatami :             Zápasiť sa bude na 4 tatami  6x6 m s trojmetrovým ochranným pásmom  

 

Štartovné :                     13 Eur           pri prihlásení do 2.6.2022                                                            

                                        17 Eur           pri prihlásení po  2.6.2022  

                                        17 Eur           dvojitý štart    

 

Časový program :      PIATOK        3.6.2022     

                                     Váženie + prezentácia    19.30 – 21.00 hod.        U9, U11, U13,  U18 

    

                                    SOBOTA        4.6.2022 

                                    Otvorenie haly :     07.30  hod /vstup do haly cez hlavný vchod z parkoviska/ 

                                    Váženie + prezentácia :        08.00 – 09.00 hod       U9,   U11,  

                                                                                    11.00 – 12.00 hod       U13, U18 

                                    Začiatok súťaže :                  10.00 hod.                    U9,  U11 

                                                                                    14.00 hod                     U13,  U18 

                              NEDEĽA         5.6.2022 
                                   Otvorenie haly :     07.30  hod /vstup do haly cez hlavný vchod z parkoviska/ 
                                   Váženie + prezentácia :          08.00 – 09.00 hod        U15   U21, 

                                   Začiatok súťaže :                    10.00 hod.                    U15,   U21 

 

 

 

Oprávnenie na účasť :  Preukaz SZJ s platnou známkou, Zahraniční účastníci cestovný pas.  

                                        Za bojovú spôsobilosť ( zdravotný stav ) je zodpovedný oprávnený                

                                        zástupca klubu. 

Iné:                                 Podmienkou štartu je dodržanie času registrácie a váženia! 

                                        Všetci pretekári/-ky musia spĺňať podmienky štartu podľa kap. 7                                                  

súťažného poriadku SZJ   a tohto rozpisu.   

                                        Pretekári na 1., 2. a 3. mieste získajú medailu. Pretekári preberajú cenu 

v judogi! 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                         Ján Arendáč v.r. 

                                                                            Predseda JUDO CLUB Bardejov 


