
Usmernenia pre riadenie súťaží poriadaných v regióne Východ 

Všetci členovia SZJ sú povinní dodržiavať všetky smernice, usmernenia, súťažný 
poriadok a ďalšie pravidla vydané SZJ, ktoré nájdete na stránke  ww.judo.sk, týkajúce sa 
organizovania súťaží, ktoré je každý člen povinný dodržiavať. 

Pre všetkých členov SZJ, pre región Východ vydávame tieto vnútorné 

usmernenia, týkajúce sa organizovania súťaží v regióne  Východ.  

Tieto usmernenia sa týkajú zodpovedných usporiadateľov, klubových administrátorov, 

rozhodcov, klubových trénerov a zodpovedných vedúcich, ako aj samotných pretekárov.  

V prípade porušenia tohto usmernenia vrátane smerníc, usmernení, súťažného 

poriadku a ďalších pravidiel vydaných SZJ sa bude proti previnilcovi postupovať 

v duchu disciplinárneho a súťažného poriadku SZJ.  

Usmernenia pre kluby: 

1. Každý pretekár, ktorý sa zúčastní súťaže poriadanej vo Východoslovenskom regióne, sa 
pri vážení a zápise do súpisky preukáže platnou registračnou kartou pre príslušný rok 
s fotografiou a  uvedeným stupňom technickej vyspelosti. Platí to aj pre kategóriu SUPER  
MINI . 

Zodp.: Kluboví administrátori 
a oddielový tréneri  

2. Oddiel, ktorý je organizátorom krajskej súťaže, zabezpečí dostatočné množstvo vážnych 
lístkov a súpisky pre jednotlivé kluby. 

Zodp.:  riaditeľ súťaže 
3. Kluby zašlú ŠTK – p. Kittanovi zoznam aktívnych športovcov, so stupňom technickej 

vyspelosti, pre potreby kontroly HR na súťažiach. 
Zodp.: Kluboví administrátori 

Usmernenia pre rozhodcov: 

1. Delegovaný rozhodca je povinný prísť na súťaž 1 hodinu pred vážením. V prípade 
neúčasti na súťaži je povinný 7 dní pred súťažou sa ospravedlniť, aby sa mohli 
dodelegovať ďalší rozhodcovia. 

2. Každý rozhodca je povinný pri vážení prekontrolovať registračnú kartu - skontrolovať, 
meno, rok narodenia, príslušnosť klubu, technickú vyspelosť, príslušnú vekovú kategóriu. 

3. Po kontrole registračnej karty rozhodca pri váhe zapíše do vážneho lístka váhu a zapíše 
pretekára do súpisky klubu. Do súpisky klubu je oprávnený zapísať pretekára len 
poverený rozhodca. Vážne lístky budú uložené pre kontrolu u hlavného rozhodcu.  

4. Pri vážení pretekárov do jednotlivých váh vo všetkých vekových kategóriách „ MIMO  
SUPER  MINI „  je povinné dodržiavanie nulovej tolerancie. 

5. Pri závažnom  porušení týchto usmernení, bude rozhodcovi odobratá finančná náhrada za 
rozhodovanie. Toto usmernenie  bolo vypracované z dôvodu predchádzania porušovania 
súťažného poriadku a bezproblémového bodovania v ranking listu. 

ŠTK – Kittan Peter 


