
 
 

Bratislavská olympiáda žiakov a žia čok 
Otvorený turnaj pre žiakov a žia čky mini, mladších a starších 

1. kolo  
Organizátor: Bratislavský zväz judo, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Dátum a miesto 
konania: 

7.2.2009 - Telocvi čňa Sokol Bratislava  
                   Sokolská ul, Bratislava      

Usporiadate ľ: Sokol Bratislava 
Usporiadateľ je povinný súťaž oznámiť mestu 
podľa Zákona č. 479/2008. 

Riadite ľ turnaja 
a informácie: 

Pospíšek Anton, Vajnorská 6, 831 04 Bratislava  
mob: 0903 241 374 

Rozhodcovský zbor:  Určí KR BZJu 
Odmena 3,09 Euro/hod. (93,10 Sk) 

Štartovné: 3,- Euro (90,38 Sk) 

Štartujú: Pretekári oddielov a klubov Bratislavského zväzu judo, 
Západoslovenského regiónu   a pretekári ďalších pozvaných klubov 

 
Vekové kategórie  
 
           a  
 
hmotnostné 
kategórie: 

a) mini žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 1999 - 2001 
    do 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, nad 60 kg. 
    Mini žiaci a žia čky nesmú používa ť škrtenia a pá čenia. 

b) mladší žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 1997 – 1998 
    žiaci: do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, nad 65 kg. 
    žiačky: do 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, nad 63 kg. 
    Ml. žiaci a žia čky nesmú používa ť škrtenia od 1.1.2009. 

c) starší žiaci a žiačky, chlapci a dievčatá nar. 1995 – 1996 
    žiaci: do 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, nad 73 kg. 
    žiačky: do 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, nad 63 kg. 

Doba trvania 
zápasu: 

mini žiaci - žiačky 
mladší žiaci - žiačky 
starší žiaci - žiačky 

- 2 minúty, zlaté skóre 2 minúty 
- 2 minúty, zlaté skóre 2 minúty 
- 3 minúty, zlaté skóre 3 minúty 

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel judo, súťažného poriadku a tohoto rozpisu.  

Súťažný systém: a) 5 a menej pretekárov v kategórii - každý s každým (ak sú dvaja 
  pretekári, bojujú na dva zápasy). 

b) 6 a viac pretekárov v kategórii - KO systém s celkovou repasážou,         
každý pretekár zápasí min. 2 zápasy. 

Časový program: 
 

9,00 – 10,00 hod 
10,00 hod 
11,00 hod 

váženie, kontrola dokladov 
losovanie 
začiatok turnaja 

Tituly a ceny: Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste získajú diplom. 

 
 
 
Bratislava, 26.1.2009 

 
 
 
ŠTK BZJu 

 


