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VII. RO ČNÍK VE ĽKEJ CENY SOKOLA 
BRATISLAVA   

VETERÁNOV A VETERÁNIEK  
2009 

VII. Ro čník memorialu Emila NOVOTNÉHO v jude veteránov a veterániek 2009 
Očakávaná účasť  AUT, CZE,  HUN, SVK 
Miesto konania : Judo hala SOKOL, Sokolská ul. č. 1, Bratislava, Slovenská republika.   
Dátum turnaja : Sobota, 27. júna 2009 

Časový rozpis : 

Otvorenie haly : 09:30 
Váženie + prezentácia  : 10:00 - 11:00 
Vylosovanie  : 11:00 - 12:00 
 Začiatok súťaže : 12:00 

Počet tatami :  2 Tatami 7m x 7m  s 3m bezpečnostnej plochy a 4m medzi žinenkami 

Dĺžka zápasu : 3 minúty 
Prihlášky : do pondelka, 22. júna 2009. 

Štartovné :  € 4 na účastníka. (120,50 Sk)  

Oprávnenie 
na účasť : 

Zahraniční účastníci sú povinní predložiť cestovný pas pri vážení. 
Za bojovú spôsobilosť ( zdravotný stav ) je zodpovedný oprávnený zástupca klubu. 

Vekové kategórie Ročníky  Hmotnostné kategórie 

Veteránky A +35 1974 - 1965 -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

Veteránky B +45 1964 - 1955 -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

Veteránky C +55 1954 a staršie -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

Veteráni A +35 1974 - 1965 -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 

Vekové 
kategórie 

a 
hmotnostné 
kategórie 

 

Veteráni B +45 1964 - 1953 -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 

 Veteráni C +55 1954 a starší -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 

Poznámka: Povolená hmotnostná tolerancia o + 1 kg 

Súťažné 
systémy : 

2 účastníci: pre 1. miesto musí účastník zvíťaziť 2 krát 
3-5 účastníci: každý s každým 
od 6 účastníkov: KO s rozšírenou repasážou 

Pravidlá : 
Súťaží sa podľa ustanovení pravidiel juda,  súťažného poriadku SZJ a tohoto rozpisu,  
IJF  ( Medzinárodná Federácia Judo )   „Zlaté skóre“  

Ceny : Diplomy a medaily pre 1. - 3. miesto 
Riaditeľ súťaže : Mgr. Jaroslav DUROŠKA, Žitavská ul. č. 22 Bratislava, 821 07, tel.:00421903476675, email: duroska.jaro@chello.sk 

Inštruktor : Jankovics Ladislav 

Rozhodcovia : 
Zátroch, Pospíšek, Hošták, ,  Jankovics,  
Usporiadateľ poskytne delegovaným rozhodcom  paušálnu  náhradu podľa § 34 zákona 283/2002 
Z.z.v platnom znení Kooptovaným rozhodcom sa náhrady neposkytujú. 



Úhrada 
nákladov: Športovci štartujú na náklady vysielajúceho JUDO klubu. 

Lekár : Bude zabezpečený usporiadateľmi. 

Bufet : 
Občerstvenie ( jedlá aj nápoje ) za výhodné ceny si môžete zadovážiť aj v hale. 
Po súťaži je zabezpečené pohostenie pre všetkých zúčastnených /Guláš a pivo/. 

Ubytovanie : 
Na základe záväznej objednávky zaslanej do 12. júna 2009 na adresu riaditeľa súťaže. Je aj možnosť 
prenocovať ( za  3,-€ (90,38 Sk) na osobu a noc ) na žinenkách v  telocvični, do ktorej vstup bude 
umožnený v piatok 26. júna po 19,30. hodine.  

T.J. Sokol Bratislava I Vinohrady sa teší na vašu účasť !!! 
Nieje dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!!!  

Bratislava Okolie športovej haly 
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                                                          Wien-Budapest 

Športová hala sa nachádza v centre. 
     Miesto je označené bodom na mape. 
      
  

 Prosíme nasledujte šípky. 
 Pri športovej hale je parkovisko pre osobné autá. 
 Parkovisko pre autobusy je v blízkosti haly. 
 Vlakové spojenie : Bratislava – hlavná stanica 

 

 

Podporujú a sponzorujú : 

                                                                                  
 


