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5. kolo Slovenskej NE-WAZA ligy sezóna 2022/2023 

Úvodné upozornenie: 

Organizačný štatút – pravidlá ligy bol aktualizovaný!!! Najnovšiu platnú verziu 

nájdete na stránkach Zväzu!!! 

Dátum konania:  25.3.2023  – sobota  GI  

   26.3.2023  – nedeľa  NO GI 

Miesto konania: Športové centrum Diaková (cca 2,5km od Martina) 

Zodpovedná osoba: Miroslav Ševčík, 0915 879 583,  predseda@szsjj.sk – prihlásenia klubu 

         liga@szsjj.sk – liga, štartovky apod. 

 
Akákoľvek komunikácia s organizátorom: výlučne telefonicky+421 915 879 583 

alebo na oficiálny mail ligy: liga@szsjj.sk    

 

V nijakom prípade nepoužívať na komunikáciu sociálne siete, messenger apod.     

 

Časový harmonogram: Platí rovnako pre sobotu aj pre nedeľu! 

Váženie a odovzdávanie dokumentov: 

07:30 – 09:00  - platí pre všetky kluby 

Váženie bude umožnené až potom ako si klub splní všetky administratívne náležitosti! 

 

  Do 09:30 musí mať každý klub vybavené všetky administratívne záležitosti a všetci zápasníci 

musia byť prítomní v mieste konanie súťaže!!!!! 

  Čo sa týka reverzov tak reverz platí na celú sezónu 2022/2023. Osobám mladším ako 18 

rokov ho musí podpísať zákonný zástupca!!  

  

Na váženie sa chodí hromadne po kluboch, je za to zodpovedný tréner. Tak isto na prezentáciu musí 

mať tréner vopred pripravené všetky potrebné dokumenty. Nie je možné vypisovanie dokumentov na 

mieste alebo dodatočné zasielanie dokumentov. Bez všetkých povinných náležitostí nebude 

zápasníkovi umožnené zápasiť. Organizátor nie je povinný mať vytlačené reverzy!!!! 

  

  Dôležité upozornenie: Pravidlá si treba naštudovať!!!!! Poučenie o pravidlách na 

ligových kolách nebude! Pravidlá JJIF sú na stránke Zväzu. Z nich je pre Vás dôležité najmä 

bodovanie a zakázané techniky. Ak Vám niečo nie je jasne kontaktujte organizátora! 
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10:00 – 10:30   predpokladaný začiatok zápasov 

  Predbežný časový harmonogram na sobotu bude zverejnený v piatok večer do 20:00 a bude 

závislý od počtu prihlásených zápasníkov. Časový harmonogram na nedeľu bude zverejnený 

v sobotu do 20:00.  

    Upozornenie: časový harmonogram sa môže pozmeniť ak niekto nepríde na, odhlási sa 

a pod. Tiež sa môže zmeniť ak sa po sobotnom kole niekto odhlási prípadne nebude môcť 

štartovať v nedeľu. O prípadných zmenách budete informovaný. 

  Na ligové kolo je možné registrácia len formou vypísania štartovej listiny klubu za ktorú 

zodpovedá tréner, resp. ním poverená zodpovedná osoba. 

 

14:00  - predpokladaný koniec zápasov GI 

 

Od 14:00 bude nasledovať prestávka aby sa mohli aktualizovať tabuľky a potom bude nasledovať 

vyhlasovanie víťazov základnej časti. 

 

16:00-17:00 - vyhlasovanie víťazov  

 

Pre členov SZŠJJ   - deti do U16  - 12,-   (13,-  - ak klub nemá certifikovaného  

          rozhodcu) 

     - U18 a starší  - 16,-   (17,-  - ak klub nemá certifikovaného  

          rozhodcu) 

Registrovaný klub SNWL - deti do U16  - 16,- 

     - U18 a starší  - 20,-  

 

Štartovné sa platí HROMADNE za celý club na účet Slovenského zväzu športového ju-jitsu!! 

Platba musí byť pripísaná na účet Zväzu najneskôr vo štvrtok večer pre ligovým kolom, alebo 

musí byť na mail liga@szsjj.sk zaslané potvrdenie o platbe! 

V prípade ak si klub nesplní povinnosť platby štartovného v lehote určenej Zväzom nebudú 

môcť zápasníci daného klubu na ligovom kole zápasiť! 

Výška štartovného je na jeden súťažný deň! V prípade že niekto zápasí GI aj NO GI platí za každý 

súťažný deň plnú výšku štartovného.  

 

Číslo účtu SZŠJJ:  Tatra banka, a.s., pobočka Martin  IBAN: SK6811000000002947121568 

          SWIFT: TATRSKBXXXX  
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Všetky informácie k súťaži sú v Organizačnom štatúte – pravidlách 

tejto súťaže. Tento dokument je na stránke Zväzu. www.szsjj.sk a ste 

povinný sa s ním oboznámiť. 

 

 

 

http://www.szsjj.sk/

