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ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION 
Dlouhodobé soutěže ČSJu 

R O Z P I S 
PLAY OFF Extraligy judo 2016 

 

Pořadatel:  USK Praha 
 

Datum konání:  Neděle 20.listopad 2016 
 

Místo konání:  Sportovní hala Na Folimance, Praha 
 

Ředitel soutěže:  Roman Kalous,  mobil: 602 273 617, email: kalous@czechjudo.cz  
 

Rozhodčí:   dle delegace KR ČSJu 
 

Informace:  ředitel soutěže  
 

Časový program:  14:00 – 14:30 hodin  prezentace, vážení (bez váhové tolerance) 

  15:30 hodin zahájení soutěže – semifinálová utkání 
 

Pořadí utkání: 1. USK Praha – 1.JC Baník Ostrava 

2. Sokol Praha Vršovice - JK Olomouc  

 

Cca. 18:15 hodin utkání o 3.místo (-66, -73, -81, -90, +90 kg) 

Cca  19:00 hodin  vyhlášení TOP 6 – všichni v bílých kimonech 

Cca. 19:20 hodin finálové utkání (-66, -73, -81, -90, +90 kg) 

Cca. 19:45 hodin vyhlášení výsledků EXL 2016 
 

Poznámka:  soutěž proběhne na jednom tatami dle podmínek SŘ a vydaného rozpisu 

 pro mistrovské soutěže 2016 

Startují:  
USK Praha, Sokol Praha Vršovice, 1. JC Baník Ostrava, JK Olomouc  

 

Ostatní ustanovení: 
 Každý z klubů bojujících ve finále a klub, který obsadil 3. místo, má vstup zdarma pro 30 členů klubu 

(závodníci a doprovod). 

 Vzhledem k tomu, že bude finálové utkání snímat televize, musejí mít trenéři oblek.  

 Po skončení finále proběhne vyhlášení výsledků EXL 2016, kterého se zúčastní kluby, které obsadily 1-3. místo.  

 Na slavnostní vyhlášení nastoupí max. 10 závodníků v bílém kimonu a 2 trenéři v obleku. 

 Náklady spojené s uspořádáním Play Off (nájem, rozhodčí) budou rozúčtovány dle platných směrnic  

 Cizinec se prokazuje na vážení platným cestovním pasem nebo OP (v případě SVK závodníků) 
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ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION 
Dlouhodobé soutěže ČSJu 

Složení družstev: 
 Kluby jsou složeny ze závodníků dle SŘ a Přestupního řádu ČSJu. 

 Váhové kategorie:  -66, -73, -81, -90, +90 kg - neplatí váhové tolerance 1 kg 

 Družstvo, které startuje v EXL, bere na vědomí, že ČSJu využívá turnaj play-off EXL pro medializaci 

a popularizaci juda v ČR. Z tohoto důvodu družstvo, které postoupí do turnaje play-off EXL, vyvine 

maximální úsilí k tomu, aby při turnaji play-off EXL mělo obsazeno všech 5 hmotnostních kategorií a 

to pro všechna utkání turnaje play-off EXL.   

 V případě, že během některého utkání turnaje play-off EXL družstvo neobsadí některou hmotnostní 

kategorii přesto, že na soupisce družstva, potvrzené rozhodčím během kontroly hmotnosti v den 

turnaje, bude uveden závodník, který by mohl v neobsazené kategorii startovat, bude družstvo z 

turnaje play-off EXL diskvalifikováno a jeho výsledky v turnaji play-off EXL anulovány. 

 V Play Off mohou nastoupit maximálně dva cizinci za těchto podmínek: 

o Družstvo může postavit jednoho cizince bez povinnosti předchozího startu. 

o Start druhého cizince je možný za předpokladu, že tento cizinec nastoupil alespoň k jednomu 

zápasu v některém z předcházejících kol EXL. Pro kluby startující v Interlize platí povinnost 

předchozího startu cizince v předcházejícím kole Interligy 2016 

o Start druhého cizince v utkání Play Off je dále podmíněn tím, že družstvo bude mít v tomto 

utkání obsazeny všechny hmotnostní kategorie. 

o Náležitosti pro start cizinců je upravuje čl. 7.8. SŘJ.   

 Dle evidence startů platí možnost doplnit na soupisku pro Play Off cizince  dle ustanovení Rozpisu 

mistrovských a kvalifikačních soutěží 2016 

 Družstva jsou složena ze závodníků uvedených na předložených soupiskách družstva Extraligy mužů 

2016 nebo ze závodníků uvedených  na soupisce družstva pro kolo Play Off za dodržení Soutěžního a 

Přestupního řádu . 

 Vzhledem k tomu, že Interliga 2016 není mistrovská soutěž, nevztahuje se čl. 1.2 Přestupního řádu na 

závodníky startující v Interlize 2016 (závodníci uvedení na soupisce pro Interligu nezískávají 

kmenovou příslušnost ke klubu této soupisky). 

 

 

Za ČSJu  Roman Kalous        V Praze 6.11.2016  

 

 
 

 


