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1. CÍL / ÚČEL 

Ve všech mistrovských soutěžích judo v ČR v roce 2023 se soutěží podle platných pravidel juda včetně 
změn platných pro rok 2023, Soutěžního řádu juda, jeho dodatků a výjimek (SŘJ), dalších směrnic a řádů, 
a ustanovení tohoto rozpisu. 
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2. POUŽITÍ / ROZSAH PLATNOSTI 

Mistrovské, dlouhodobé a kvalifikační soutěže Českého svazu juda v roce 2023. 
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3. VÝRAZY / ZKRATKY / DEFINICE 

 
I. liga – I. liga mužů 
ČSJu  –  Český svaz juda  
DK - divoká karta 
DL – Dorostenecká liga 
EXL – Extraliga mužů 
KRL – krajský ranking list 
MČR 
PČR 
RL – ranking list 
RMS – Rozpis mistrovských, dlouhodobých a kvalifikačních soutěží 
RRL – redukovaný ranking list 
SL – startovní listina 
SŘJ  –  Soutěžní řád juda  
STK ČSJu – Sportovně-technická komise Českého svazu juda 
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4. ODPOVĚDNOSTI 
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5. POPIS / USTANOVENÍ 

ÚVOD 

Ve všech mistrovských soutěžích judo v ČR v roce 2023 se soutěží podle platných pravidel juda včetně 
změn platných pro rok 2023, Soutěžního řádu juda, jeho dodatků a výjimek (SŘJ), dalších směrnic a 
řádů, a ustanovení tohoto rozpisu. 

1. USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJu 

1.1. POŘADATEL 

Mistrovské soutěže v judu v ČR technicky zajišťují a pořádají oddíly a kluby juda z pověření 
Českého svazu juda. 
Pořádání jednorázových soutěží zajišťují oddíly - kluby juda na základě odsouhlasených pravidel. 
U dlouhodobých soutěží a příslušných kvalifikací technické uspořádání zajišťují oddíly na základě 
vylosovaného pořadatelství jednotlivých kol pokud není tímto rozpisem určeno jinak. 

1.2. ROZSAH MISTROVSKÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH ČSJu 

1.2.1. JEDNOTLIVCI 

Mistrovství ČR:   Mužů a žen  
     Veteránů 

KATA 
     Juniorů a juniorek (U21) 
     Dorostenců a dorostenek (U18) 
     Mladších dorostenců a mladších dorostenek (U16) 
 
Přebor ČR:    Starších žáků a žákyň (U14) 
      

Kvalifikační soutěže:   Pro MČR mladších dorostenců a mladších dorostenek (U16) 
 (Český pohár)     

1.2.2. DRUŽSTVA 

DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE:   Extraliga mužů 
1. liga mužů 
Dorostenecká liga (MU18) 
 

JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE: 
Mistrovství ČR družstev:  Žen 

Dorostenek (WU18) 
MIX mladšího dorostu (U16) 
 

Přebor ČR družstev:   Starších žáků (MU14) 
     Starších žákyň (WU14) 
  
 



Rozpis mistrovských, dlouhodobých a kvalifikačních soutěží 2023    V platnosti od: 23. 1. 2023                                                                                                      

 

Strana 10 (celkem 43) 

Kvalifikační soutěže:   Baráž o postup do Extraligy 
Kvalifikační soutěž o postup do 1. ligy mužů  
Kvalifikační soutěž o postup do dorostenecké ligy  
 

1.3. HMOTNOSTNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ KATEGORIE A DOBA 
UTKÁNÍ 

 
 

Mužské kategorie 
Mladší 

přípravka 

U8 

Starší 

přípravka 

U10 

Mladší žáci 

MU12 
Starší žáci 

MU14 

Mladší 

dorostenci 

MU16 

Dorostenci 

MU18 
Junioři 

MU21 
Muži 

7 let 8 – 9 let 
10 – 11 

let 

12 – 13 

let 

14 - 15 

let 

16 – 17 

let 

18 – 20 

let 
21 let a 

starší 

2016 2014 - 2015 2012 - 2013 2010 - 2011 
2008 - 

2009 

2006 - 

2007 

2003 - 

2005 
2002 a starší 

Limit 

hmotnostní 

kategorie nesmí 

být vyšší (nižší 

být může) než 

10% limitu nižší 

váhy (příklad 27 

- 29,7 - 32.7 - 

36,0 kg). 

Počet 
hmotnostních 
kategorií není 

omezen. 

Limit 

hmotnostní 

kategorie nesmí 

být vyšší (nižší 

být může) než 

10% limitu nižší 

váhy (příklad 27 

- 29,7 - 32.7 - 

36,0 kg). 

Počet 

hmotnostních 

kategorií není 

omezen. 

– 29 kg 

– 32 kg 

– 35 kg 

– 38 kg 

– 42 kg 

– 46 kg 

– 50 kg 

– 55 kg 

– 60 kg 

+ 60 kg 

– 30 kg 

– 34 kg 

– 38 kg 

– 42 kg 

– 46 kg 

– 50 kg 

– 55 kg 

– 60 kg 

– 66 kg 

– 73 kg 

+ 73 kg 

– 38 kg 

– 42 kg 

– 46 kg 

– 50 kg 

– 55 kg 

– 60 kg 

– 66 kg 

– 73 kg 

– 81 kg 

+ 81 kg 

– 50 kg 

– 55 kg 

– 60 kg 

– 66 kg 

– 73 kg 

– 81 kg 

– 90 kg 

+ 90 kg 

– 60 kg 

– 66 kg 

– 73 kg 

– 81 kg 

– 90 kg 

–100 kg 

+100 kg 

– 60 kg 

– 66 kg 

– 73 kg 

– 81 kg 

– 90 kg 

–100 kg 

+100 kg 

2 min 

(GS 1 min.) 

2 min 

(GS 1 min.) 

2 min 

(GS 1 min.) 

3 min 

(GS 1 min.) 

3 min 

(GS ANO) 

4 min 

(GS ANO) 

4 min 

(GS ANO) 

4 min  

(GS ANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  www.czechjudo.cz 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Ženské kategorie 
Mladší 

přípravka 

U8 

Starší 

přípravka 

U10 

Mladší 

žačky 

WU12 

Starší 

žačky 

WU14 

Mladší 

dorostenky 

WU16 

Dorostenky 

WU18 

Juniorky 

WU21 
Ženy 

7 let 8 – 9 let 
10 – 11 

let 

12 – 13 

let 

14 - 15 

let 

16 – 17 

let 

18 – 20 

let 

21 let a 

starší 

2016 2014 - 2015 2012 - 2013 2010 - 2011 
2008 - 

2009 

2006 - 

2007 

2003 - 

2005 
2002 a starší 

Limit 

hmotnostní 

kategorie nesmí 

být vyšší (nižší 

být může) než 

10% limitu nižší 

váhy (příklad 27 

- 29,7 - 32.7 - 

36,0 kg). 

Počet 
hmotnostních 
kategorií není 

omezen. 

Limit 

hmotnostní 

kategorie nesmí 

být vyšší (nižší 

být může) než 

10% limitu nižší 

váhy (příklad 27 

- 29,7 - 32.7 - 

36,0 kg). 

Počet 

hmotnostních 

kategorií není 

omezen. 

– 27 kg 
– 30 kg 
– 33 kg 
– 36 kg 
– 40 kg 
– 44 kg 
– 48 kg 
– 52 kg 

– 57 kg 

+ 57 kg 

– 30 kg 
– 33 kg 
– 36 kg 
– 40 kg 
– 44 kg 
– 48 kg 
– 52 kg 

– 57 kg 

– 63 kg 

– 70 kg 

+ 70 kg 

– 36 kg 
– 40 kg 
– 44 kg 
– 48 kg 
– 52 kg 
– 57 kg 

– 63 kg 

– 70 kg 

– 78 kg 

+ 78 kg 

– 40 kg 

– 44 kg 
– 48 kg 
– 52 kg 
– 57 kg 
– 63 kg 
- 70 kg 

+ 70 kg 

– 48 kg 
– 52 kg 
– 57 kg 
– 63 kg 
– 70 kg 
– 78 kg 

+ 78 kg 

– 48 kg 
– 52 kg 
– 57 kg 
– 63 kg 
– 70 kg 
– 78 kg 

+ 78 kg 

2 min 

(GS 1 min.) 

2 min 

(GS 1 min.) 

2 min 

(GS 1 min.) 

3 min 

(GS 1 min.) 

3 min 

(GS ANO) 

4 min 

(GS ANO) 

4 min 

(GS ANO) 

4 min  

(GS ANO) 

 

1.4. NÁLEŽITOSTI STARTUJÍCÍCH ZÁVODNÍKŮ  

− Závodníci startující v mistrovských soutěžích a v soutěžích Českého poháru musejí být nositelé 
nejméně 5. KYU. 

− Závodníci jsou povinni prokázat se hlavnímu rozhodčímu soutěže platnými doklady dle znění čl. 
7.1 SŘJ. 

− Závodník, který se neprokáže platnou evidenční kartou ČSJu (dle podmínek SŘJ čl. 7.1.1), nesmí 
být připuštěn k soutěži. Pokud je to technicky možné, může výjimku z tohoto ustanovení udělit 
hlavní rozhodčí nebo sportovní ředitel soutěže, a to po kontrole údajů v Centrální evidenci ČSJu, 
že Evidenční karta závodníka obsahuje všechny požadované údaje. Za tuto kontrolu může být ze 
strany ČSJu účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Platí pro soutěž jednotlivců i družstev. 

− Pokud je to technicky možné, může sportovní ředitel nebo hlavní rozhodčí vytisknout ev. kartu 
závodníka. Tato ev. karta nemusí být barevná.  Takto vytištěná ev. karta není majetkem 
závodníka, ale je ponechána hlavnímu rozhodčímu a stává se přílohou Zprávy hlavního 
rozhodčího. Za tuto kontrolu je ze strany ČSJu účtován manipulační poplatek 50,- Kč. Platí pro 
soutěž jednotlivců i družstev. 
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1.5. VÁŽENÍ  

− Sportovci mužských i ženských složek se mohou vážit ve sportovním úboru i bez sportovního 
úboru. Při vstupu na váhu je minimálním povoleným oblečením spodní prádlo (neplatí pro 
závodníky starší 18 let). Chlapci musí mít spodní prádlo, dívky spodní prádlo a tričko sahající 
minimálně do pasu. Pokud sportovec mladší 18 let nastoupí na váhu ve spodním prádle viz výše, 
má právo na toleranci +0,1 kg. Na váhu se vstupuje zásadně bez obuvi. 
 

1.6. KIMONA 

− Rozměry, materiál, umístění, velikost reklam a backnumbers se řídí platnými pravidly juda. 

− Na všech mistrovských a kvalifikačních soutěžích jednotlivců musí druhý čtený závodník nastoupit 
k utkání v bílém kimonu s červenou nebo modrou šerpou, pokud není níže stanoveno jinak. 

− V modrém kimonu může závodník k utkání nastoupit (i na soutěži, kde povinnost používání 
modrých kimon není stanovena), avšak pouze jako druhý čtený závodník. 

− V soutěži družstev musí mít každé družstvo jednotná kimona tj. modrá nebo bílá s červenou nebo 
modrou šerpou, pokud není níže stanoveno jinak. 

− Povinnost nastoupit k utkání v modrém kimonu pro druhého čteného závodníka je u těchto 
mistrovských soutěží: 

● PLAY OFF Extraligy mužů 
● PLAY OFF Dorostenecké ligy 
● MČR mužů a žen 
● MČR juniorů a juniorek 
● MČR dorostenců a dorostenek 
● MČR družstev žen 
● MČR družstev dorostenek 
 

− Pravidla pro používání tzv. backnumbers jsou součástí Pravidel juda. 

1.7. STARTOVNÉ V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH ČSJu (mistrovství 
a přebory ČR) 

 

− Startovné na republikových šampionátech jednotlivců   500,- Kč 

(PČR U14, MČR U16, MČR U18, MČR U21, MČR sen.) 
 

− Startovné na jednorázových republikových šampionátech družstev 2.000,- Kč 

(PČR dr. U15, MČR MIX dr. U16, MČR dr. dorostenek, MČR dr. žen) 
 

Pokud je rozpisem soutěže stanovena povinnost přihlášení a oddíl-klub nepřihlásí pořadateli 
mistrovské soutěže stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu své závodníky – družstvo, nebo 
se nepřihlásí vůbec, pak nemůže startovat. 
 

− Jednorázové startovné v dlouhodobých soutěžích: 

za účast družstva v EXTRALIZE      2.500,- Kč 
za účast družstva v I. LIZE a DOROSTENECKÉ LIZE    1.400,- Kč 
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1.8. STARTOVNÉ V SOUTĚŽÍCH ČESKÉHO POHÁRU 

Stanovuje pořadatel soutěže. 
 

1.9. TITULY, MEDAILE A DIPLOMY 

− Vítězové v jednotlivých hmotnostních kategoriích starších žáků a starších žaček příslušné 
mistrovské soutěže získávají titul Přeborník ČR v JUDU pro rok 2023 a obdrží diplom a medaili. 

− Vítězové věkových kategorií od mladšího dorostu výše v jednotlivých hmotnostních kategoriích 
příslušné mistrovské soutěže získávají titul Mistr ČR v JUDU pro rok 2023 a obdrží diplom a 
medaili. Závodníci a závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží diplom a medaili.  

− Vítězná družstva příslušné jednorázové žákovské mistrovské soutěže získávají titul Přeborník 
ČR v JUDU družstev pro rok 2023.  

− Vítězná družstva příslušné jednorázové mistrovské soutěže v kategoriích od mladšího dorostu 
výše získávají titul Mistr ČR družstev pro rok 2023. 

− Vítězné družstvo Extraligy a Dorostenecké ligy získává titul Mistr ČR v JUDU družstev pro rok 
2023 a členové družstva obdrží diplom a medaili. Členové družstev, která skončila na 2. a 3. místě, 
obdrží diplom a medaili. 
 

1.10. ROZHODČÍ 

Deleguje komise rozhodčích ČSJu. 
 

1.11. SPORTOVNÍ ŘEDITEL SOUTĚŽE (SŘS) 

Na mistrovské soutěže deleguje STK ČSJu sportovního ředitele soutěže viz. SŘJ čl. 11.2. Sportovní 
ředitel soutěže je nadřízen sboru rozhodčích. 

 

1.12. NÁMITKY (PROTESTY) 

Námitky se podávají podle ustanovení SŘJ čl. 20. 
 

1.13. CHOVÁNÍ TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH DRUŽSTEV 

Pravidla pro chování trenérů stanovují Zásady pro chování trenérů na soutěžích juda 

  

1.14. VEDOUCÍ DRUŽSTVA 

V soutěžích jednotlivců vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva 
musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu 
rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí 
družstva soutěž opustit, ustanoví nového vedoucího družstva.  
 

http://www.czechjudo.org/lexikon-judo-zasady-pro-chovani-treneru
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Vedoucí družstva je povinen:  

- Dbát na kázeň a pořádek členů hostujícího oddílu/klubu.  

− Vyplnit startovní lístky nebo jiné požadované doklady řádně a včas tak, aby mohly být 
spolu s platnými doklady závodníků předány ke kontrole pověřenému rozhodčímu.  

− Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel juda, 
disciplinárního řádu, rozpisů soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány 
a řídícím orgánem soutěže.  

− Před soutěží, v průběhu i po její skončení respektovat pokyny rozhodčího, sportovního 
ředitele a zástupce pořadatele.  

− Chovat se v prostorách konání soutěže ukázněně.  

− Na žádost rozhodčího nebo sportovního ředitele soutěže prokázat svou totožnost.  

 

Vedoucí družstva má právo:  

− Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty.  

− Být přítomen zápisu, vážení (odpovídajícího pohlaví soutěžících) a losování soutěže v 
souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.  

− Nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžních 
tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže.  

 

2. USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 

2.1. SYSTÉM SOUTĚŽE 

− Všechny mistrovské soutěže proběhnou systémem k.o. s dvojitou repasáží, pokud rozpis 
nestanoví jinak. Pokud by v hmotnostní kategorii startovalo 6 a méně závodníků, utkají se tito 
systémem každý s každým. 

− Při účasti 2 závodníků v hmotnostní kategorii bude vítěz určen systémem na 2 vítězné zápasy, 
jejich vítěz získá titul a bude udělena zlatá. Stříbrná medaile bude udělena. 

− Při účasti 3 závodníků v hmotnostní kategorii bude vítěz určen systémem každý s každým. 
Bronzová medaile bude udělena. 

− Pořad soutěže je stanoven dle SŘJ čl. 13. 

2.2. ÚHRADA 

− Účastníci soutěží startují na vlastní náklady. 

− Pořadatel hradí náklady na technické uspořádání soutěže a všechny finanční náležitosti 
delegovaným rozhodčím a činovníkům podle ustanovení platné ekonomické směrnice ČSJu a 
dohody o uspořádání mistrovské soutěže. 

− Pokud je rozpisem soutěže umožněn start nepřihlášeným závodníkům, pak tito nepřihlášení 
závodníci hradí zvýšené startovné o 50%. 

 



 
 

 

Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  www.czechjudo.cz 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

2.3. PŘIHLÁŠKY, UZÁVĚRKY, VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY 

Pokud není uvedeno v RMS jinak, na základě redukovaného ranking listu (kategorie mladších 
dorostenců – MU16) nebo krajského ranking listu (kategorie staršího žactva – MU14, WU14) z 
výsledků kvalifikačních turnajů a  podkladů KSJu provede STK ČSJu uzávěrku a vydá startovní listinu.  
 

TERMÍNY, UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK A VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY 

a) Na soutěže otevřené se startovní listiny nevydávají. Pokud tak stanovuje rozpis, musí závodníky 
přihlásit příslušný administrátor klubu pomocí elektronického systému přihlášek, a to ve 
stanoveném termínu. Pokud je tak uvedeno v rozpisu soutěže, pak má pořadatel mistrovské 
soutěže a soutěží Českého poháru právo účtovat nepřihlášenému závodníku zvýšené startovné o 
50 % ceny základního startovného nebo nepovolit start. Rozhodující slovo v případě řešení 
absence přihlášky má sportovní ředitel ČSJu nebo sportovní ředitel soutěže. 

b) Do startovních listin budou zařazeni závodníci dle pravidel uvedených v čl. 3.1. a 3.2. tohoto RMS. 
c) Zařazení závodníků ve startovních listinách do hmotnostních kategorií je orientační. Na soutěži 

závodníci startují v hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich hmotnosti při vážení před soutěží. 
d) Startovní listina bude zveřejněna v příslušném termínu na internetových stránkách ČSJu. 

 

OTEVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
 MČR mužů a žen 
 MČR juniorů a juniorek (U21) 
 MČR dorostenců a dorostenek (U18) 
 MČR mladších dorostenek (WU16) 
  
 

UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
 MČR mladších dorostenců (MU16) 
 PČR starších žáků a starších žákyň (U14) 

 

− Na základě pořadí v redukovaném ranking listu ze soutěží Českého poháru bude při mistrovských 
soutěžích prováděno nasazení prvních čtyř závodnic a závodníků. Prvotní nasazení má právo 
provést dle svého zvážení trenér reprezentace příslušné kategorie. Pro kategorii mladšího 
dorostu toto právo přísluší vedoucímu Realizačního týmu mládeže (RTM) nebo trenéru 
dorostenecké reprezentace).  

− V kategorii staršího žactva se nasazení neprovádí. 

 

2.4. ROZPISY TURNAJŮ 

Rozpisy jednotlivých turnajů budou zveřejněny na svazových stránkách www.czechjudo.org. 

http://www.czechjudo.org/
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3. SYSTÉM POSTUPU NA UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
 

3.1. PČR starších žáků a žákyň (U14) 

− Na uzavřený PČR staršího žactva postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v 
redukovaném krajském ranking listu (dále KRL).  

− KRL tvoří jednotlivé krajské svazy juda dle svých stanovených pravidel. Body do KRL závodníci 
získávají z krajských přeborů a jiných bodovaných soutěží (systém si určí vedení jednotlivých 
KSJu). 

− Termíny konání KP jsou v kompetenci krajských svazů, musí se však uskutečnit nejpozději 1. 10. 
daného kalendářního roku.   

− Termín uzávěrky odeslání krajských ranking listů pro jejich zpracování SŘ ČSJu je 5. 10. daného 
kalendářního roku.  KRL budou odeslány na připraveném formuláři, který zašle SŘ ČSJu.   

− Každý kraj má k dispozici „divoké karty“ pro kategorii starších žáků a starších žákyň v počtu viz 
tabulka níže (bez ohledu na hmotnostní kategorii). Systém přidělování „divokých karet“ si určí 
vedení jednotlivých KSJu a seznámí s ním všechny kluby/oddíly KSJu. 

− Český pohár staršího žactva (Ostrava, Jablonec, Brno) nejsou pro PČR staršího žactva kvalifikační 
a z těchto turnajů se netvoří celostátní RL (mohou však být bodovány pro jednotlivé KRL - určí si 
vedení jednotlivých KSJu). 

− Na základě tohoto klíče zpracuje SŘ ČSJu startovní listinu pro PČR starších starších žáků a žákyň.  

 
Počty postupujících  pro každou hmotnostní kategorii a počty DK pro jednotlivé kraje: 

 

  

Počet 
postupujících 

v každé HK 
MU14 

Počet 
postupujících 

v každé HK 
WU14 

Počet 
DIVOKÝCH 

KARET 
MU14 

Počet 
DIVOKÝCH 

KARET 
WU14 

1 Praha 2 2 16 15 

2 Středočeský kraj 2 2 15 15 

3 Moravskoslezský kraj 2 1 14 14 

4 Jihomoravský kraj 2 1 14 14 

5 Olomoucký kraj 1 1 13 13 

6 Plzeňský kraj 1 1 13 13 

7 Ústecký kraj 1 1 13 13 

8 Kraj Vysočina 1 1 13 13 

9 Jihočeský kraj 1 0 13 12 

10 Královehradecký kraj 1 0 13 12 

11 Zlínský kraj 0 0 12 12 

12 Liberecký kraj 0 0 12 12 

13 Pardubický kraj 0 0 12 12 

14 Karlovarský kraj 0 0 12 12 
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3.2. MČR mladších dorostenců a dorostenek (U16) 

− Mladší dorostenky mají start na soutěži otevřený. 

− Na uzavřený MČR mladších dorostenců postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle 
pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níže uvedené 
tabulce. 

− Na základě tohoto klíče zpracuje sportovní ředitel SŘ ČSJu startovní listinu. SŘ ČSJu má právo tuto 
startovní listinu upravit dle změn v RRL. 

 
Počet postupujících z Redukovaného ranking listu v jednotlivých vahách mladších dorostenců (MU16): 

 

Hmotnostní 
kategorie 

Počet 
postupujících z 

RRL 

38 kg 12 

42 kg 22 

46 kg 28 

50 kg 32 

55 kg 32 

60 kg 32 

66 kg 28 

73 kg 18 

81 kg 12 

nad 81kg 10 
 

3.3. MČR dorostenců a dorostenek (U18) 

− Dorostenci i dorostenky mají start na soutěži otevřený. 

− Mistrovství ČR dorostenců a dorostenek je otevřené za splnění podmínek SŘJ a RMS a rozpisu 
soutěže. 

3.4. MČR juniorů a juniorek (U21)  

− Junioři a juniorky mají start na soutěži otevřený. 
− Mistrovství ČR juniorů a juniorek je otevřené za splnění podmínek SŘJ a RMS a rozpisu soutěže. 

3.5. MČR mužů a žen 

− Mistrovství ČR mužů a žen je otevřené za splnění podmínek SŘ a tohoto rozpisu. 
− Mistrovství ČR mužů a žen je otevřené za splnění podmínek SŘJ a RMS a rozpisu soutěže. 
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4. RANKING LIST 
− Pro věkové kategorie mladších dorostenců (MU16), mladších dorostenek (WU16), dorostenců 

(MU18) a dorostenek (WU18) je v průběhu roku vytvářen „ranking list“. Bodování je prováděno 
za umístění a vítězná utkání z těchto soutěží: 

• Kvalifikačních soutěží Českého poháru 

• Krajský přebor v kategorii mladších dorostenců  

− Pro věkovou kategorie starších žáků a žákyň tvoří RL jednotlivé kraje dle svých interních pravidel. 
  

4.1. SYSTÉM BODOVÁNÍ 

− Závodník je bodován za: 

• umístění na bodované příčce (za podmínky alespoň jednoho vyhraného utkání ve výše 
uvedených soutěžích).  

• vítězné utkání ve výše uvedených soutěžích. 

− Bodování jednotlivce na kvalifikačních soutěžích je absolutní a není limitující, v jaké hmotnostní 
kategorii bude závodník startovat. To znamená, že závodník může v RL bodovat v několika 
hmotnostních kategoriích. 

− Body z jednotlivých postupových soutěží se budou v každé hmotnostní kategorii sčítat. 

− Konečné pořadí a pořadí pro postup na mistrovské soutěže je tvořeno z tzv. RRL. Tento RRL je 
tvořen tak, že po skončení všech kvalifikačních turnajů se danému závodníku sečtou všechny 
získané body a započtou se do nejvyšší váhové kategorie, ve které závodník startoval na 
kvalifikačních turnajích (U16, U18) a Krajském přeboru daného kraje (MU16). 

− Termíny konání KP jsou v kompetenci krajských svazů, musí se však uskutečnit nejpozději 1. 10. 
daného kalendářního roku. 

− Termín uzávěrky odeslání výsledků KP pro jejich zpracování SŘ ČSJu je 5. 10. daného kalendářního 
roku.  Výsledky KP budou odeslány na připraveném formuláři, který zašle SŘ ČSJu. 

− Do 14 dnů od konání poslední kvalifikační soutěže SŘ ČSJu zveřejní ranking list na webových 
stránkách ČSJu v konečné podobě.  

• RRL pro kategorii mladších dorostenců (MU16) bude neměnný 7 dnů před mistrovskou 
soutěží.  

• Na základě konečného pořadí v KRL a RRL bude SŘ ČSJu vytvořena startovní listina pro 
mistrovskou soutěž.  

• V případě, že závodník splňující start na uzavřeném republikovém šampionátu nebude moci z 
nějakého důvodu startovat, oznámí tuto skutečnost obratem SŘ ČSJu, který provede úpravu 
startovní listiny. 

• RL pro všechny kategorie je veřejně dostupný na svazovém webu. 
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SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO RANKING LIST 
 

Pořadí Český pohár 
Krajský přebor 

MU16 

1. místo 10 bodů 5 body 

2. místo 8 bodů 3 body 

3. místo 6 bodů 2 body 

4. místo 5 bodů  

5. místo 4 body  

6. místo 3 body  

7. místo 2 body  

Vyhrané utkání 2 body 0,5 bodu 



Rozpis mistrovských, dlouhodobých a kvalifikačních soutěží 2023    V platnosti od: 23. 1. 2023                                                                                                      

 

Strana 20 (celkem 43) 

5. ČESKÝ POHÁR - NEMISTROVSKÉ KVALIFIKAČNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

5.1. SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU 2023 

Soutěže Českého poháru (dále jen ČP) jsou kvalifikační soutěže pro kategorii mladších dorostenců. 
Z výsledků těchto soutěží jsou závodníkům přiřazeny body do ranking listu. RL má nominační charakter 
pro postup na MČR mladších dorostenců.   

• 11. 2. 2023 – USK Praha - muži a ženy. 

• 18. 3. – 19. 3. 2023 – 1. JC Baník Ostrava – U14, U16, U18, U23. 

• 13. 5. 2023 – SKP Judo Nový Bydžov - U16, U18. 

• 20. 5. 2023 – 1.JC Baník Ostrava - muži a ženy. 

• 17. - 18. 6. 2023 – JK Jablonec – U14, U16, U18, U23. 

• 9. 9. – 10. 9. 2023 – Judo SKKP Brno - U14, U16, U18, muži, ženy 

Seniorské turnaje USK Praha (CZE), Rybnik (POL), Banská Bystrica (SVK) a Brno (CZE) tvoří „International 
Cup“ Tour. Vítězové Tour budou finančně odměněni z fondu 18.000,-€, kam každá federace dodá 6.000,-
€. 

5.2. SYSTÉM SOUTĚŽE 

− Všechny vybrané soutěže proběhnou systémem K.O. s dvojitou repasáží. Pokud by v hmotnostní 
kategorii startovalo 6 a méně závodníků, utkají se tito závodníci každý s každým. Při účasti 2 
závodníků v hmotnostní kategorii, bude vítěz určen systémem na 2 vítězné zápasy. Pořad soutěže 
je stanoven SŘJ čl. 13. 

− V soutěžích ČP bude pravidlo „Zlaté skóre“ uplatněno dle platných pravidel juda.  

− Na soutěžích ČP a republikových šampionátech mají reprezentační trenéři právo nasazovat 
vybrané závodníky i bez ohledu na pořadí závodníků v RL.  

− Závodníci startující v kvalifikačních soutěžích musí být nositelé nejméně 5.KYU. 

− V jednom dni turnaje není povolen opakovaný start mladšího dorostu ve vyšší věkové kategorii. 

− Mladší dorost (U16) a dorost (U18) může startovat ve vyšší věkové kategorii pouze v té 
hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich skutečné hmotnosti. V nejnižší hmotnostní kategorii 
vyšší věkové skupiny mohou startovat jen za předpokladu, že rozdíl mezi jejich skutečnou 
hmotností a horní hranicí nejlehčí hmotnostní kategorie vyšší věkové skupiny není větší než 10 % 
(např. v kategorii 60 kg mužů mohou startovat dorostenci vážící nejméně 54 kg). 

5.3. TECHNICKÉ USTANOVENÍ SOUTĚŽE 

− Soutěže Českého poháru podléhají podmínkám stanovenými sportovním ředitelem ČSJu. 

− Pro soutěže Českého poháru může být sportovním ředitelem ČSJu schválena zápasová plocha o 
minimálních rozměrech 6 m x 6 m s výjimkou kategorie mužů a žen, kde je stanovena minimální 
velikost zápasové plochy 7m x 7m.  

5.4. ÚHRADA 

− Závodníci startují na vlastní náklady. 

− Pořadatel hradí náklady na technické uspořádání soutěže a všechny finanční náležitosti 
delegovaným rozhodčím a činovníkům podle ustanovení platné ekonomické směrnice ČSJu a 
dohody o uspořádání mistrovské soutěže. 

− Pokud je rozpisem soutěže umožněn start nepřihlášeným závodníkům, pak tito nepřihlášení 
závodníci hradí zvýšené startovné o 50%. 
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5.5. INFORMATIVNÍ ÚDAJE K MISTROVSKÝM SOUTĚŽÍM 
JEDNOTLIVCŮ 

 

 

6. USTANOVENÍ PRO JEDNORÁZOVÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

6.1. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Soutěže Českého poháru podléhají podmínkám stanovenými sportovním ředitelem ČSJu. 

6.2. PŘEDPIS 

− Soupiska družstva je předkládána ke kontrole na předepsaném formuláři. 

− Utkání dvou závodníků v jednorázových mistrovských soutěžích družstev nemohou skončit 
nerozhodným výsledkem – hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. 

− Utkání družstev může skončit nerozhodným výsledkem, pokud to nevylučuje systém soutěže 
nebo není upraveno rozpisem soutěže jinak. 

− Závodník může být do sestavy družstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níž byl oficiálně 
odvážen nebo v nejbližší vyšší (mimo žákovské kategorie a kategorii mladšího dorostu). 

− V sestavě družstva pro utkání musí být obsazeny všechny hmotnostní kategorie. Neobsazení 
některé je možné jen tehdy, nemá-li družstvo žádného závodníka oficiálně zváženého v dané váze 
nebo ve váze nejbližší nižší. 

− Pokud družstvo zváženého závodníka má a příslušnou hmotnostní kategorii jím neobsadí, nesmí 
již být tato hmotnostní kategorie v dalších utkáních obsazena. 

− Pokud družstvo nemá plný počet závodníků a tím některou hmotnostní kategorii neobsadí, 
nemůže již tuto hmotnostní kategorii (střídavý posun v sestavě) v dalších utkáních obsazovat. 

− Závodník, který byl zapsán do sestavy družstva, může být v dalších utkáních kdykoliv vystřídán. 
Jestliže závodník zapsaný v sestavě družstva v utkání nenastoupí, nemůže již v dalším utkání 
startovat. 

− Při porušení ustanovení tohoto předpisu budou všechna utkání, kde došlo k porušení tohoto 
předpisu, kontumována v neprospěch provinilého týmu s počtem bodů podle obsazených 
hmotnostních kategorií vítěze. 

− Počet vystřídaných závodníků v soutěži a počet členů družstva k zápisu a vážení není omezen. 
Podmínkou je splnění všech ustanovení tohoto rozpisu. 

− Start cizinců není v jednorázových soutěžích družstev povolen. 

Datum Mistrovská soutěž Místo 
Min. 
počet 

tatami 

4.11.2023 PČR st. žáků a žákyň Ostrava 5 

5.11.2023 MČR mladších dorostenců a dorostenek Ostrava 5 

4.2.2023 MČR dorostenců a dorostenek Brno 4 

1.4.2023  MČR juniorů a juniorek Hranice 3 

14.10.2023 MČR mužů a žen Praha 3 

23.9.2023 MČR KATA a Veteránů Hrob 2 
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− Pokud je rozpisem soutěže stanoveno, pak v jednorázové soutěži družstev nemůže utkání 
družstev skončit nerozhodným výsledkem. V případě nerozhodného výsledku dle čl. 17.2.4 SŘJ 
bude se dále postupovat dle ustanovení čl. 17.2.5. 

6.3. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Viz bod 8.9. tohoto rozpisu. 
 

7. INFORMATIVNÍ ÚDAJE K JEDNORÁZOVÝM SOUTĚŽÍM DRUŽSTEV 

 
 

7.1. Přebor České republiky družstev starších žáků 2023 

● Datum konání:    7. 10. 2023 
● Startují:    přihlášená družstva 
● Počet klubů:    za kraj může startovat neomezený počet družstev 
● Váhové kategorie:    -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   hostování je možné pouze v rámci klubů jednoho kraje 

 

7.2. Přebor České republiky družstev starších žaček 2023 

● Datum konání:    7. 10. 2023 
● Startují:    přihlášená družstva 
● Počet klubů:    za kraj může startovat neomezený počet družstev 
● Váhové kategorie:    -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   bez omezení 

 

7.3. Mistrovství České republiky MIX družstev mladšího dorostu 2023 

● Datum konání:    8. 10. 2023 
● Startují:    přihlášená družstva 
● Počet klubů:    za kraj může startovat neomezený počet družstev 
● Váhové kategorie:    MU16 -55, -66, -81, +81 kg 

WU16 -52, -57, -63, -70 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   hostování je možné pouze v rámci klubů jednoho kraje 

 

Datum Mistrovská soutěž Místo Počet Tatami 

7.10.2023 PČR dr. starších žáků a starších žaček (U14) Ostrava 4 

8.10.2023 MČR MIX družstev mladšího dorostu (U16) Ostrava 4 

5.2.2023 MČR dr. dorostenek (WU18) Brno 2 

TBD MČR dr. žen TBD 2 
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7.4. Mistrovství České republiky družstev dorostenek 2023 

● Datum konání:    5.2.2023 
● Startují:    přihlášená družstva 
● Počet klubů:    za kraj může startovat neomezený počet družstev 
● Váhové kategorie:    -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   bez omezení 

 

7.5. Mistrovství České republiky družstev žen 2023 

● Datum konání:    soutěž bude součástí programu finále EXL a DL 2023 
● Startují:    přihlášená družstva 
● Počet klubů:    za kraj může startovat neomezený počet družstev 
● Váhové kategorie:    -52, -57, -63, -70, +70 kg 
● Hmotnostní tolerance:  +1 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   bez omezení 

 

7.6. Kvalifikační soutěž o postup do I. LIGY 2024 - MUŽI 

● Datum konání:   bude určen 
● Startují:    družstva, která skončí na 5. a 6. místě sestupové skupiny I. 

     ligy 2023 + přihlášená družstva.  
● Postup:    do I. ligy 2024 postupují první 2 družstva dle konečného  

     pořadí. 
● Váhové kategorie:   -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
● Hmotnostní tolerance:  +1 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 3 závodníci mimo kraj  

 
● Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis. 
● Utkání dvou závodníků v Kvalifikační soutěži do I. Ligy mužů 2024 nemohou skončit nerozhodným 

výsledkem – hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. 
● Utkání družstev může skončit nerozhodným výsledkem, pokud to nevylučuje systém soutěže 

nebo není upraveno rozpisem soutěže jinak. 
● V kvalifikační soutěži do I. ligy mužů se závodníci uvedení na soupisce družstva předložené při 

vážení stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační 
soutěži do I. ligy mužů neumožňuje start závodníka za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži stejné 
nebo vyšší úrovně  dané věkové kategorie do 30. 6. 2024. Toto ustanovení platí i v rámci stejného 
oddílu/klubu tj. pro závodníky, startující v družstvu „B“. 

● Oddíly jsou povinni přihláškou potvrdit svou účast v kvalifikační soutěži nejpozději do termínu 
uzávěrky přihlášek. Přihláška bude vyvěšena na svazových webových stránkách a oddíly ji správně 
a úplně vyplní a zašlou elektronickou poštou na adresu SŘ ČSJu. 
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● V kvalifikační soutěži nemůže startovat družstvo klubu/oddílu, jehož družstvo si již účast v I. lize 
mužů v ročníku 2024 zajistilo (tzv. „B“ tým).  

 

7.7. Kvalifikační soutěž o postup do Dorostenecké ligy 2024  

● Datum konání:   bude určen 
● Startují:    družstva, která skončí na 5. a 6. místě skupiny sestupové  

     části Dorostenecké ligy 2023 + přihlášená družstva.  
● Postup:    do Dorostenecké ligy 2024 postupují 2 družstva dle  

     konečného pořadí. 
● Váhové kategorie:   -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
● Hmotnostní tolerance:  0 kg 
● Počet cizinců:    0 
● Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 2 závodníci mimo kraj  

 

● Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis. 
● Utkání dvou závodníků v Kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy 2024 nemohou skončit 

nerozhodným výsledkem – hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. 
● Utkání družstev může skončit nerozhodným výsledkem, pokud to nevylučuje systém soutěže 

nebo není upraveno rozpisem soutěže jinak. 
● V kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy se závodníci uvedení na soupisce družstva předložené 

při vážení stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. 
● Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy neumožňuje start 

závodníka POSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové kategorie 
do 30. 6. 2024. 

● Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy umožňuje start závodníka 
NEPOSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové kategorie dle 
znění čl. 1.3 bod b) Přestupního řádu za podmínky dodržení čl. 4.3.2 Přestupního řádu platného 
od 1. 1. 2023 (Závodník může mít v jednom kalendářním roce pouze dvě platná hostování v jedné 
soutěži dané věkové kategorie. Hostování musí trvat minimálně tři měsíce, pokud Rozpis 
mistrovských a kvalifikačních soutěží pro daný kalendářní rok nestanoví jinak. Před udělením 
druhého hostování je nutno první hostování zrušit, nikoliv však se zpětnou platností.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  www.czechjudo.cz 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

8. USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

8.1. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

- Mistrovství ČR družstev mužů - EXTRALIGA mužů (EXL) 
- I. liga družstev mužů + kvalifikace  
- Otevřené mistrovství ČR družstev dorostenců - Dorostenecká liga (DL) + kvalifikace 

 

8.2. EXTRALIGA – MUŽI 

 

 Skupina A  Skupina B  Skupina C 

1 JudoClub Liberec 1 Judo SK Královo Pole Brno 1 Judo Klub Olomouc 

2 USK Praha 2 TJ Sokol Praha Vršovice 2 1.JUDO Club Baník Ostrava 

3 Sport Judo FCC Litoměřice 3 TJ Tatran Prachatice z.s 3 Judo Železo Hranice 

Pořadí utkání: 1x2/ 1x3/ 2x3 
 
 

● Počet klubů:     9 
● Váhové kategorie:   -66, -73, -81, -90, +90 kg 
● Min. počet závodníků k utkání:  3 
● Hmotnostní tolerance:  +2 kg 
● Počet cizinců:    0 

● Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, max. 2 závodníci mimo kraj na  
soupisce pro vážení. 

● Složení družstev:    
▪ k utkání mohou nastoupit maximálně 2 hostující závodníci. 
▪ Na závodníka hostujícího v rámci jednoho kraje se v tomto případě pohlíží jako na 

nehostujícího. (V rámci jednoho kraje může tedy k utkání nastoupit neomezený 
počet hostujících závodníků.) 

● Dodatek:    
▪ po uvedení na soupisce EXL již závodník z I. ligy nesmí v této nižší soutěži startovat. 
▪ v případě, že má tým nařízenou karanténu v termínu základní části, pak o 

organizaci kola rozhodne Sportovní ředitel ČSJu. 
 

8.2.1. Systém soutěže: 

a) Základní část 

− 3 regionálně složené skupiny. 

− 3 kola – každý s každým. Každý klub má 2 utkání ve třech kolech za základní část. 

− každý klub ve skupině je pořadatelem jednoho kola. 

− váhová tolerance +2 kg. 
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b) Závěrečná část 

− poslední klub každé skupiny po základní části sestupuje do baráže o postup do EXL pro následující 

rok, do tzv. sestupové skupiny. Sestupová skupina je složená z klubů EXL a 2 prvních klubů 

z postupové skupiny I. ligy. 

− 2 první kluby z každé skupiny postupují do Play Off. 

− Pro Play Off se nasazují se 2 kluby s největším počtem bodů za vítězství ze základní části. V případě 

shody bodů za vítězství rozhodují pomocné body za vyhraná utkání. V případě shody i bodů za 

vyhraná utkání rozhodují pomocné body v utkání. Pokud i v tomto případě dojde ke shodě, 

rozhoduje los. Los zajistí Sportovní ředitel ČSJu. Účast na losování bude nabídnuta vedoucím 

družstev, jichž se shoda týká. 

− v Play Off musí mít družstva obsazeny všechny váhové kategorie. 

− v Play Off musí být určen vítěz. Žádné utkání v Play Off tedy nemůže skončit nerozhodným 

výsledkem. 

− dojde-li k nerozhodnému výsledku družstev dle ustanovení článku 17.2.4 SŘJ, pak utkání nekončí 

a družstva ve stejných sestavách o výsledku rozhodnou takto:  

• hlavní rozhodčí vylosuje jednu z obou klubů obsazených hmotnostních kategorií. Vítěz 

tohoto utkání rozhodne o vítězství družstva. 

• tento opakovaný zápas probíhá systémem „zlaté skóre“. 

− pořadí na 5. a 6. místě bude určeno na základě dosažených bodů za vítězství, příp. pomocných 

bodů, získaných v Play Off. 

− vybojováno bude utkání o 3. místo. 

 

c) Další ustanovení 

− Utkání závodníků v EXL nemohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake. Utkání pokračuje 
systémem Golden Score. 

− Pro EXL platí při vážení tolerance 2 kg. Váhová tolerance platí i pro PLAY OFF! 

− Kimona se řídí platnými Pravidly juda. 

− Pořadatel ligového kola musí zajistit 1 tatami o rozměrech 7x7 m zápasové plochy a 3 m 
bezpečnostní plocha. 

− Pokud klub v průběhu soutěže svým jednáním poruší ustanovení, ke kterým se v přihlášce do 
dlouhodobé soutěže zavázal, bude vyloučen z Extraligy mužů a sestupuje do nižší dlouhodobé 
soutěže. 

− V případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou ve výši 
10.000,- Kč. Zároveň bude povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní. Jeho 
dosažené výsledky budou anulovány. Klub bude v následujícím roce vyřazen ze všech ligových 
soutěží včetně kvalifikace o postup do 1. Ligy. 

− Pro Play Off musí zajišťovat lékařskou službu lékař (nikoliv zdravotník). 
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NASAZENÍ   

- Nasazení pro Play Off bude nalosováno po skončení základní části EXL. 
- Nasazení 2 nejlepších družstev na pozice 1 a 2 bude vylosováno. 
- Nasazení zbývajících družstev na pozice 3 až 6 bude nalosováno za dodržení podmínky, že 

v 1. kole Play Off se neutkají dvě družstva z jedné skupiny základní části. 
- Poražení semifinalisté se utkají o 3. místo. 
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Složení družstev Play Off 

− Družstva soutěží ve váhových kategoriích: do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, nad 90 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, vyvine 
maximální úsilí k tomu, aby při turnaji Play Off mělo obsazeno všech 5 hmotnostních kategorií, a 
to pro všechna utkání turnaje Play Off. Proto musí mít v Play Off družstva obsazeny všechny 
váhové kategorie. 

− V případě, že během některého utkání turnaje Play Off 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 diskvalifikováno a jeho výsledky v turnaji Play Off anulovány. Výjimkou je 
zranění závodníka, které potvrdí lékař na turnaji Play Off. 
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8.3. BARÁŽ O EXTRALIGU 2024 

• Datum konání:   bude určen 

• Startují:    poslední klub každé ze 3 skupin základní části EXL a 2 první  
     kluby postupové skupiny I. ligy mužů. 

• Postup:    do EXL 2024 postupují první 3 družstva dle konečného  
     pořadí. 

• Váhové kategorie:   -66, -73, -81, -90, +90 kg 

• Hmotnostní tolerance:  +2 kg 

• Počet cizinců:    0 

● Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 2 závodníci mimo kraj na  
soupisce pro vážení. 

• Složení družstev: 

▪ k utkání mohou nastoupit maximálně 2 hostující závodníci. 
▪ Na závodníka hostujícího v rámci jednoho kraje se v tomto případě pohlíží jako na 

nehostujícího. (V rámci jednoho kraje může tedy k utkání nastoupit neomezený 
počet hostujících závodníků.) 

 

− Poslední klub každé ze 3 skupin základní části sestupuje po skončení základní části do sestupové 
skupiny, která je složena ze 3 klubů EXL a 2 prvních klubů postupové skupiny I. ligy mužů. 

− V baráži o postup do EXL nemůže startovat družstvo klubu/oddílu, jehož družstvo si již účast v EXL 
mužů v ročníku 2024 zajistilo (tzv. „B“ tým). Případný klub z postupové skupiny I. ligy bude v tomto 
případě nahrazen dalším klubem podle pořadí postupové skupiny I. ligy. 

− Baráž proběhne v jednom termínu. 

− Kluby se utkají systémem každý s každým.  

− Výsledek z předchozích kol se nezapočítává.  

− Družstva do tohoto kola nezískávají žádnou bonifikaci. 

− Pravidla a systém soutěže pro barážové kolo kopírují model Extraligy mužů 2023.  

− Pro barážové kolo bude vydán samostatný rozpis. 

− V barážovém kole nemohou na základě hostování startovat za kluby závodníci, kteří ve stejném 
ročníku startovali nebo byli na základní soupisce za jiný klub v EXL a v I. lize. 

− Účast v barážovém kole není pro kluby postupující z I. ligy mužů povinná. 

 

8.4. I.LIGA - MUŽI 

 
● Počet klubů:     12 
● Váhové kategorie:   -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
● Min. počet závodníků k utkání:  4 
● Hmotnostní tolerance:  +1 kg 
● Počet cizinců:    0  

● Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 3 závodníci mimo kraj. 
● Složení družstev:    

▪ k utkání mohou nastoupit maximálně 3 hostující závodníci. 
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▪ Na závodníka hostujícího v rámci jednoho kraje se v tomto případě pohlíží jako na 
nehostujícího. (V rámci jednoho kraje může tedy k utkání nastoupit neomezený 
počet hostujících závodníků.) 

8.4.1. Systém soutěže 

a) jarní část: 

V jarních 2 kolech jsou družstva rozdělena do dvou skupin dle územní příslušnosti a utkají se 
systémem každý s každým ve dvou turnajích. 
 

 Skupina A  Skupina B 
1 JudoClub Liberec „B“ 1 Judoklub Olomouc 

2 SKP Judo Jičín 2 1. JC Baník Ostrava "B" 

3 Judoclub Plzeň 3 TJ Sokol Hradec Králové 

4 Judo Academy Praha 4 Judo Vysočina 

5  5  

6  6  

Pořadí utkání: 1x2, 3x4, 5x6 / 1x4, 2x6, 3x5 / 1x6, 4x5, 2x3 / 1x5, 3x6, 2x4 / 1x3, 2x5, 4x6 
 

b) podzimní část: 

• Postupová skupina – 6 klubů (1.- 3. místo ve skupině A a B po jarní části) 

• Sestupová skupina – 6 klubů (4. – 6. místo ve skupině A a B po jarní části) 

 

 Postupová skupina  Sestupová skupina 

1 1A 1 4A 

2 3B 2 6B 

3 2A 3 5A 

4 2B 4 5B 

5 3A 5 6A 

6 1B 6 4B 

Pořadí utkání: 1x2, 3x4, 5x6 / 1x4, 2x6, 3x5 / 1x6, 4x5, 2x3 / 1x5, 3x6, 2x4 / 1x3, 2x5, 4x6 
 

Postupová skupina 

- do postupové skupiny postupují kluby, které se umístí v jarní části na 1. až 3. místě ve sk. A i B. 
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- kluby, které se v konečném pořadí skupiny této skupiny umístí na 1. a 2. místě postupují do baráže 
o postup do EXL 2024. Výjimkou je pouze případ, že družstvo stejného klubu/oddílu již v má 
zajištěn start v EXL 2024 nebo sestoupilo do baráže o EXL 2024. V takovém případě přechází právo 
na postup do baráže o EXL 2024 na další klub v konečném pořadí postupové skupiny I. ligy. 

- podzimní část postupové skupiny proběhne v jednom termínu, kde se družstva utkají se 
systémem každý s každým. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají.  

     

Sestupová skupina 

− podzimní část sestupové skupiny proběhne ve dvou termínech, kde se družstva utkají se 
systémem každý s každým ve dvou turnajích. Body z jarní části se pro podzimní část 
nezapočítávají.  

− družstva, která skončí na 5. a 6. místě sestupové skupiny, sestupují do kvalifikační soutěže o 
postup do 1. ligy 2024 (2 poslední kluby). 

 

8.4.2. Další ustanovení 

− I.liga mužů je dlouhodobá soutěž, která pro 12 družstev proběhne turnajovým způsobem jaro–
podzim. 

− závodníci uvedení na soupisce družstva k vážení se stávají kmenovými příslušníky družstva dle čl. 
1.2. Přestupního řádu. 

− výsledek v jednotlivých kolech se stanovuje dle čl. 8.9. 

− pro I. ligu platí při vážení tolerance 1 kg. Tato váhová tolerance platí i pro kvalifikační kolo. 

− utkání dvou závodníků v I. lize nemohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake. Utkání 
pokračuje systémem Golden Score. 

− ve všech kolech mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem. 

− rozměry tatami: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 3 m mezi tatami. 

− v případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou ve výši 
10.000,- Kč. Zároveň je povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní. 

− Sestupující do kvalifikace o postup do I. ligy 2024 – 2 poslední kluby ze sestupové skupiny. 

− Losování nasazovacích čísel a pořadatelství pro jarní část bude provedeno po skončení 
kvalifikačního kola. 

− Pořadatelé turnajů pro podzimní část budou vylosováni po skončení jarních základních kol. 

− V I. lize v dalším ročníku startují družstva, která si v barážovém kole EXL nevybojují účast v EXL 
2024. 

 

8.5. DOROSTENECKÁ LIGA 

 

• Počet klubů:     15 CZE + 5 SVK 

• Váhové kategorie:   -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

• Min. počet závodníků k utkání:  5 

• Hmotnostní tolerance:  0 kg 

• Počet cizinců:    0 pro celý ročník  

• Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 2 závodníci mimo kraj 
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Složení družstev (výklad):    

• k utkání mohou nastoupit maximálně 2 hostující závodníci. 

• na závodníka hostujícího v rámci jednoho kraje se v tomto případě pohlíží jako na nehostujícího. 
(V rámci jednoho kraje může tedy k utkání nastoupit neomezený počet hostujících závodníků.) 

• počet hostujících závodníků z jiného kraje než je klub, ve kterém hostují, se vztahuje vždy k 
soupisce jednoho ligového kola DL, tzn. na soupisce pro jedno dané ligové kolo DL mohou být 
uvedeni 2 hostující závodníci z jiného kraje. 

8.5.1. Systém soutěže 

a) jarní část: 

− V jarních 2 kolech jsou družstva rozdělena do tří skupin dle územní příslušnosti a utkají se 
systémem každý s každým ve dvou turnajích. 

− Losování nasazovacích čísel a pořadatelství pro jarní část bude provedeno po skončení 
kvalifikačního kola. 

 

 Skupina A  Skupina B  Skupina C 

1 TJ Sokol Praha Vršovice 1 Pro Sport Teplice 1 Judo Klub Olomouc 

2 USK Praha 2 Sport Judo Litoměřice 2 1.JUDO Club Baník Ostrava 

3 Judo ZŠ Sadová Čáslav 3 TJ Sokol Hradec Králové 3 ENERGY Judo Team 

4 Judo SG Plzeň 4 JudoClub Liberec 4 Judo Club Havířov 

5 TJ Tatran Prachatice 5 Judo Česká Třebová 5 Judo SKKP Brno 

Pořadí utkání: 1x2, 3x4 / 1x5, 2x3 / 4x5, 1x3 / 2x4, 3x5 / 1x4, 2x5 
 

c) podzimní část: 

− Z každé ze 3 CZE skupin a 1 SVK skupiny postupují do podzimní NADSTAVBOVÉ ČÁSTI družstva na 
1., 2. a 3. místě (celkem 12 družstev). 

− SESTUPOVÁ ČÁST probíhá odděleně pro CZE a SVK. Z každé ze 3 CZE skupin postupují do 
sestupové části družstva na 4. a 5. místě. Celkem 6 družstev z CZE se utká systémem každý s 
každým ve dvou podzimních kolech. Pořadatelství obou kol bude losováno. 

 

• NADSTAVBOVÁ ČÁST – 12 klubů ve 2 skupinách (1.- 3. místo ve skupině A, B, C a 1.- 3. místo v 
SVK skupině po jarní části) 

• SESTUPOVÁ ČÁST – 6 klubů (4. – 5. místo ve skupině A, B, C jarní části) 

 

Nadstavbová část 

− proběhne ve 2 skupinách, z nichž v každé bude celkem 6 družstev, která se utkají v jednom kole 
systémem každý s každým. Body z jarní části se nezapočítávají. 
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− pořadatelství skupin nadstavbové části bude určeno sportovním ředitelem ČSJu. 

− družstva budou do skupin nasazena podle předem daného klíče. 

− následovat bude Play Off pro 1. a 2. družstvo z každé skupiny bez ohledu na to, zda jde o CZE či 
SVK družstvo. 

 
Nadstavbová 

skupina A 
 Nadstavbová 

skupina B 

1 1A 1 1B 

2 1C 2 1D (SVK) 

3 2B 3 2C 

4 2D (SVK) 4 2A 

5 3A 5 3B 

6 3D (SVK) 6 3C 

Pořadí utkání: 1x2, 3x4, 5x6 / 1x4, 2x6, 3x5 / 1x6, 4x5, 2x3 / 1x5, 3x6, 2x4 / 1x3, 2x5, 4x6 
 

Sestupová část 

− podzimní část proběhne ve dvou termínech, kde se družstva utkají se systémem každý s každým 
ve dvou turnajích. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. 

− družstva, která skončí na 5. a 6. místě skupiny sestupové části, sestupují do kvalifikační soutěže o 
postup do Dorostenecké ligy 2024 (2 poslední kluby). 
 

 Sestupová skupina  

1 4A 

2 5C 

3 4B 

4 5B 

5 4C 

6 5A 

 
Pořadí utkání: 1x2, 3x4, 5x6 / 1x4, 2x6, 3x5 / 1x6, 4x5, 2x3 / 1x5, 3x6, 2x4 / 1x3, 2x5, 4x6 
 

Finálová skupina (Play Off)   

− Družstva, která skončí v NADSTAVBOVÝCH SKUPINÁCH “A” a “B” na 1. a 2. místě, vytvoří 
FINÁLOVOU skupinu bez ohledu na skutečnost, zde jde o CZE nebo SVK družstvo. 

− Pro družstva na 3. až  6. místě NADSTAVBOVÝCH SKUPIN „A“ a „B“  po podzimním kole 
nadstavbové části končí DL 2023 tímto kolem a CZE družstva mají zajištěnou účast v ročníku DL 
2024. 
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− FINÁLOVÁ SKUPINA proběhne jako Play Off vyřazovacím K.O. systémem s utkáním o 3. místo. 
Body z nadstavbové části se nezapočítávají. 

− Finálové utkání DL bude součástí „Judo Show Cupu“. 

− Mistrem ČR se stává vítěz Play Off. 

 

 Nasazení pro Play Off Dorostenecké ligy 

− Družstva z postupových skupin nadstavbové části budou do Play Off nasazeny podle pořadí 
v této části. 

− Poražení semifinalisté se utkají o 3. místo. 

1“A“      

 

1 

    

     

  

4 

  

2“B“    

  Finále   

1“B“     

 

2 

   

    

     

2“A“     

      
 

Utkání o 3.místo 
 

     

 

3 

    

 1.     

  
 

  

    

 
  

8.5.2. Další ustanovení  

− závodníci uvedení na soupisce družstva k vážení se stávají kmenovými příslušníky družstva dle čl. 
1.2. Přestupního řádu. 

− Vítěz Dorostenecké ligy 2023 je Mistrem České republiky družstev dorostenců 2023 bez ohledu 
na to, zda jde o CZK nebo SVK klub/oddíl. 

− Utkání dvou závodníků v dorostenecké lize nemohou skončit nerozhodným výsledkem – 
hikiwake. Utkání pokračuje systémem Golden Score. 

− Utkání družstev mohou skončit nerozhodným výsledkem s výjimkou PLAY-OFF. 

− Dojde-li k nerozhodnému výsledku družstev dle ustanovení článku 17.2.4 SŘJ v Play-Off, pak 
utkání nekončí a družstva ve stejných sestavách o výsledku rozhodnou takto: 
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• hlavní rozhodčí vylosuje jednu z obou klubů obsazených hmotnostních kategorií. Vítěz 
tohoto utkání rozhodne o vítězství družstva. 

• tento opakovaný zápas probíhá systémem „Golden Score“. 

− Výsledek v jednotlivých kolech se stanovuje dle čl. 8.9. 

− Rozměry tatami pro utkání DL: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 3 m mezi tatami. 

− Pro DL je schválena tato výjimka z pravidel: 

• při splnění ustanovení Úprava článku 1 – Zápasiště písm. c) Pravidel juda nemusí být 
splněna podmínka  čl. 1, aby kolem zápasiště byl volný prostor do vzdálenosti 50 cm. 

− v případě neúčasti oddílu/klubu jakéhokoliv ligového kola, bude klub penalizován pokutou ve výši 
10.000,- Kč. Zároveň je povinen uhradit alikvotní náklady kola, kterého se neúčastní. 
  

8.6. ÚHRADA 

− Všechny náklady spojené s účastí v EXL, I. lize, DL a příslušných kvalifikacích hradí TJ, oddíly a 
kluby z vlastních prostředků. 

− Přihláškou do soutěže se všechny oddíly zavazují k úhradě alikvotního podílu z celkového nákladu. 
Alikvotní částí jsou níže uvedené náklady dělené počtem hostujících družstev. Alikvotní část musí 
oddíl zaplatit i při neúčasti. 

− Pořádající oddíl může účtovat skutečné náklady na rozhodčí, obsluhu výsledkové tabule, obsluhu 
care systému a lékaře. Jako paušální náklady za pronájem tělocvičny uhradí oddíly částku 800,- 
Kč za přihlášený oddíl. Účtovanou částku, která podléhá kontrole, uhradí účastnické oddíly do 
dvou týdnů po obdržení vyúčtování. 

− Pořadatelé jsou povinni k faktuře přiložit rozpis nákladů. Tuto fakturu elektronicky rozešlou všem 
hostujícím družstvům. 

− Úhrada za lékaře je stanovena platnými Ekonomickými směrnicemi ČSJu. Tuto částku pořádající 
oddíl/klub rozpočítá do alikvotního podílu zúčastněným družstvům. Náklady za lékaře nad 
stanovenou částku hradí pořadatel. 
 

8.7. PŘEDPIS 

− Všichni závodníci musí být členy TJ, oddílu/ klubu, za který startují, nebo mají povolené hostování 
ve smyslu článku 7.7 SŘJ. 

− Soupiska družstva je předkládána ke kontrole vytištěna na formuláři: 

• Extraliga mužů - EXL-SOUPISKA DRUŽSTVA.xlsx 

• I.liga mužů - IL-SOUPISKA DRUŽSTVA.xlsx 

• Dorostenecká liga - DL-SOUPISKA DRUŽSTVA.xlsx 

− Pořadatel dlouhodobé soutěže je povinen po skončení soutěže, nejpozději do prvního pracovního 
dne od skončení kola dlouhodobé soutěže, zaslat: 

• skeny soupisek družstev k vážení 

• skeny zápisů jednotlivých utkání 

• vyplněný excelový formulář zápisů jednotlivých utkání 
ELEKTRONICKOU POŠTOU (e-mailem) členům STK odpovědným za zpracování výsledků a evidenci 
členů (viz. celková tabulka)!  

− V případě, že tak pořadatel kola neučiní, bude sankcionován dle platných ekonomických směrnic 
ČSJu. 



 
 

 

Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  www.czechjudo.cz 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

− Závodník, který je uveden na soupisce družstva dlouhodobé soutěže předložené při vážení (DL, I. 
liga, EXL) se stává kmenovým příslušníkem tohoto družstva. 

− Počet hostujících závodníků z jiného kraje než je klub, ve kterém hostují, se vztahuje vždy k 
soupisce jednoho ligového kola dlouhodobé soutěže DL, IL, EXL, tzn. na soupisce pro jedno ligové 
kolo DL mohou být uvedeni 2 hostující závodníci z jiného kraje, na soupisce pro jedno ligové kolo 
I.L mohou být uvedeni 3 hostující závodníci z jiného kraje a na soupisce EXL pro jedno ligové kolo 
mohou být uvedeni 3 hostující závodníci mimo kraj. 

− Pro hostující závodníky platí ustanovení čl. 4 Přestupního řádu (minimální délka hostování 3 
měsíce, maximální počet hostování během kalendářního roku v jedné soutěži je 2), pokud není 
tímto rozpisem stanoveno jinak. 

− V kvalifikační soutěži do I. ligy mužů 2023 se závodníci uvedení na soupisce družstva předložené 
při vážení stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. Kmenová příslušnost získaná v 
kvalifikační soutěži do I. ligy mužů neumožňuje start závodníka za jiné družstvo v dlouhodobé 
soutěži stejné nebo vyšší úrovně dané kategorie do 30. 6. 2023. Toto ustanovení platí i v rámci 
stejného oddílu/klubu tj. pro závodníky, startující v družstvu „B“. 

− V kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy 2023 se závodníci uvedení na soupisce družstva 
předložené při vážení stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. Kmenová příslušnost 
získaná v kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy 2023 neumožňuje start závodníka 
POSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové kategorie do 30. 6. 
2023. Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy neumožňuje start 
závodníka NEPOSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové 
kategorie dle znění čl. 4.4.2 Přestupního řádu. (Závodník může mít v jednom kalendářním roce 
pouze dvě platná hostování v jedné soutěži dané věkové kategorie. Hostování musí trvat 
minimálně tři měsíce, pokud Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží pro daný kalendářní rok 
nestanoví jinak. Před udělením druhého hostování je nutno první hostování zrušit, nikoliv však se 
zpětnou platností.) 

− Závodník uvedený na soupisce družstva v I.lize mužů může startovat v EXL za libovolný klub (musí 
mít udělené hostování). Za tento klub musí startovat do konce roku. Opětovný start v I. lize v 
daném roce již není možný. 

− Závodník uvedený na soupisce družstva v dorostenecké lize, může startovat v soutěži jiné věkové 
kategorie (I.liga, Extraliga) za libovolný klub (musí mít udělené hostování). 

− Závodník může být do sestavy družstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níž byl oficiálně 
odvážen a nebo v nejbližší vyšší s výjimkou ustanovení čl. 14.2.9 SŘJ (Mladší dorost a dorost může 
startovat ve vyšší věkové kategorii pouze v té hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich skutečné 
hmotnosti. V nejnižší hmotnostní kategorii vyšší věkové skupiny mohou startovat jen za 
předpokladu, že rozdíl mezi jejich skutečnou hmotností a horní hranicí nejlehčí hmotnostní 
kategorie vyšší věkové skupiny není větší než 10 % (např. v kategorii 60 kg mužů mohou startovat 
dorostenci vážící nejméně 54 kg). 

− V sestavě družstva pro utkání musí být obsazeny všechny hmotnostní kategorie. 

− Neobsazení některé je možné jen tehdy, nemá-li družstvo žádného závodníka oficiálně zváženého 
v dané váze nebo ve váze nejbližší nižší. 

− Pokud družstvo zváženého závodníka má a příslušnou hmotnostní kategorii jím neobsadí, nesmí 
již být tato hmotnostní kategorie v dalších utkáních obsazena. 
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− Pokud družstvo nemá plný počet závodníků a tím některou hmotnostní kategorii neobsadí, 
nemůže již tuto hmotnostní kategorii (střídavý posun v sestavě) v dalších utkáních obsazovat. 

− Závodník, který byl zapsán do sestavy družstva, může být v dalších utkáních kdykoliv vystřídán. 
Jestliže závodník zapsaný v sestavě družstva v utkání nenastoupí, nemůže již v dalším utkání 
turnaje startovat. 

− Počet vystřídaných závodníků v turnaji a počet členů družstva k zápisu a vážení není omezen. 
Podmínkou je splnění všech ustanovení tohoto rozpisu. 

− Pořadatel musí zajistit elektronickou časomíru a Care systém pro všechna kola DL, I. ligy a EXL 
včetně kvalifikací. 
 

8.8. PODMÍNKA ÚČASTI 

− V termínu zaslat přihlášku do soutěže potvrzenou TJ, oddílem/klubem juda. 

− Zaplacení jednorázového startovného dle čl. 1.7 tohoto rozpisu. 

 

8.9. HODNOCENÍ VÝSLEDKU 

Pro hodnocení výsledků platí ustanovení článku 17.2 SŘJ 

Pořadí družstev rozhodují kritéria článku 17.2.1 SŘJ.  

 

Příklad: 4 družstva  

Výsledky družstva A:  4:1  (310:100) 

     3:2  (210 :200) 

     5:2   (500:200) 

Počet vítězství: 3    Počet bodů za vítězství: 6   

Součet vítězství závodníků: 12 Součet pom. bodů: 1020 

 

Zápis do tabulky:    

6 

12 

Pomocné body se do tabulky nezapisují. 

 

● Závodník svým vítězstvím získává pro družstvo zápasový bod 1 a pomocné body dle technického 
ocenění:  

          100 - při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI  

   10 - při zisku WAZA-ARI  

    1 - v případě Golden Score 

V případě vítězství v „Golden Score“, je utkání v tabulce ohodnoceno jedním pomocným bodem, bez 
ohledu na výši získaného bodového ohodnocení v utkání. 
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8.10. KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY 

− kontumační výsledky dle SŘJ čl. 17.3.  a pořádkové pokuty dle SŘJ čl.21 se udělují družstvům, která 
porušila ustanovení tohoto rozpisu nebo SŘJ. Výši pokut stanoví platné Ekonomické směrnice 
ČSJu. 

8.11. NÁLEŽITOSTI ZÁVODNÍKŮ  A DRUŽSTEV 

− stanoví SŘJ čl. 7. a 8. 

8.12. POVINNOSTI POŘADATELE 

− jmenovat hlasatele a zapisovatele turnaje. 

− k faktuře za náklady na technické uspořádání přiložit rozpis fakturovaných nákladů a jeho kopii 
zaslat na STK ČSJu. 

− ostatní povinnosti viz SŘJ kapitola 9. 

8.13. POVINNOSTI HOSTUJÍCÍHO ODDÍLU 

− stanoví SŘJ kapitola 10. 

8.14. ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI 

− komise rozhodčích ČSJu deleguje na každý turnaj sbor rozhodčích, jejich povinnosti stanoví SŘJ 
čl. 12. 

8.15. POŘAD SOUTĚŽE 

− Stanoví SŘJ kapitola 13. 
 

9. SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ JUDISTY A KLUBŮ ROKU 2023 
− Pořadí klubů se stanovuje na základě získaných bodů v mistrovských soutěžích jednotlivců v roce 

2023. Výsledky ze soutěží veteránů a KATA se do hodnocení nezapočítávají. 

− Závodník je bodován za: 

• umístění na bodované příčce (za podmínky alespoň jednoho vyhraného utkání ve výše 
uvedených soutěžích).  

• vítězné utkání ve výše uvedených soutěžích. 
 

Pořadí Bodování 

1. místo 10 bodů 

2. místo 8 bodů 

3. místo 6 bodů 

4. místo 5 bodů 

5. místo 4 body 

6. místo 3 body 

7. místo 2 body 

Vyhrané utkání 2 body 
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10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
− Soutěže uvedené v tomto rozpisu řídí Sportovně technická komise (STK) Českého svazu juda, 

které přísluší: 
a) povolování výjimek tohoto rozpisu 
b) výklad a doplňování tohoto rozpisu 

− Nedílnou součástí tohoto rozpisu je Kalendář soutěží juda na rok 2023 zveřejněný na 
internetových stránkách ČSJu. 

− Členský poplatek za rok 2022 opravňuje ke startu na soutěžích ČSJu do 30.ledna 2023 v případě, 
že závodník při registraci předloží platnou Evidenční kartu za rok 2022.  

 

11. ADRESÁŘ 
 

 ŘÍDICÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ:  
ČESKÝ SVAZ  JUDA 

 Atletická 100/2 
 160 17  Praha 6 - Strahov 
 tel.: 233 355 280 

 E-mail: czechjudo@czechjudo.cz 

 

 SPORTOVNÍ ŘEDITEL: 

Daniel Navrátil 
mobil:  +420 603 958 076 
E-mail: navratil@czechjudo.cz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:czechjudo@czechjudo.cz
mailto:navratil@czechjudo.cz
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6. DOKUMENTACE 
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
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8. PŘÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpis mistrovských, dlouhodobých a kvalifikačních soutěží 2023    V platnosti od: 23. 1. 2023                                                                                                      

 

Strana 42 (celkem 43) 

9. ROZDĚLOVNÍK 

Aktuální dokumentace ČSJu je přístupná na webu ČSJu.  
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10. SEZNAM ZMĚN 

 
Číslo 
revize 

Kapitola / 
Odstavec 

Popis změny Důvod změny 

    

    

  
 
 
 

 


