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26. ledna 2022 

 

Zápis ze schůze výkonného výboru č. 2 
 

Přítomni: Kaulfus, Zetek, Vytlačil, Koutecký, Vopat, Prokeš V., Dašek, Robovský 

Host: Prokeš M. – kandidát na trenéra Sps 

Dne: 24. ledna 2022 od 20.30 hod. 

Místo: konferenční hovor ZOOM Meetings 

 

Předseda seznámil přítomné s programem pléna ČSJu dne 26. ledna 2022, kterého se 
s místopředsedou zúčastní: 

1. Kontrola zápisu 
2. Ekonomika svazu, odhad hospodářského výsledku 2021 
3. Přehled odebraných členských příspěvků v roce 2021, odhad prostředků ze 

členských příspěvků 2021 pro jednotlivé KSJu 
4. Odhad alokovaných částek pro jednotlivé KSJu pro rok 2022 
5. Ekonomická směrnice – změny 
6. EXL 
7. Úprava koncepce péče o sportovně talentovanou mládež 
8. Prostředky pro činnost mládeže 
9. RD, RDJ, RDD – trenérské obsazení 
10. Směrnice pro registraci klubu v ČSJu 
11. Přestupní řád 
12. VV změny od 1.2.2022 
13. Stanovy ČSJu – MSD/SD 
14. Různé 

 

K bodu 1 a 2 nebyly zaslány podklady, nemohly být projednány. 

 

K bodu č. 3, 4 byla zaslána tabulka níže. K těmto bodům nebyly vzneseny připomínky.
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Členské příspěvky 2021 

KSJu  Celkem  vrátit alokace 

ČSJu              300 Kč                   -   Kč                          -   Kč  

Praha   1 410 900 Kč        705 450 Kč               566 000 Kč  

Středočeský       686 700 Kč        343 350 Kč               276 000 Kč  

Jihočeský       156 300 Kč          78 150 Kč                 63 000 Kč  

Plzeňský       237 600 Kč        118 800 Kč                 96 000 Kč  

Karlovy Vary         58 800 Kč          29 400 Kč                 24 000 Kč  

Ústecký       370 500 Kč        185 250 Kč               149 000 Kč  

Liberecký       520 200 Kč        260 100 Kč               209 000 Kč  

Hradec Králové       167 400 Kč          83 700 Kč                 68 000 Kč  

Pardubický       156 000 Kč          78 000 Kč                 63 000 Kč  

Vysočina       191 100 Kč          95 550 Kč                 77 000 Kč  

Jihomoravský       930 300 Kč        465 150 Kč               374 000 Kč  

Zlínský       121 800 Kč          60 900 Kč                 49 000 Kč  

Olomoucký       228 300 Kč        114 150 Kč                 92 000 Kč  

Moravskoslezský       746 700 Kč        373 350 Kč               300 000 Kč  

CELKEM   5 982 900 Kč    2 991 300 Kč            2 406 000 Kč  

 

K bodu č. 5 byl zaslán návrh změn, ke kterým také nebyly připomínky: 

Změna ekonomických směrnic 

8.1.    Delegovanému oficiálnímu zástupci ČSJu na soutěž ČSJu náleží odměna 1.500,- Kč / den. Tato 
odměna se nevztahuje na ty zástupce, jejichž účast vyplývá z jejich pracovní smlouvy uzavřenou s ČSJu.  

8.2.    Členům výkonného výboru a pléna náleží odměna za schůzi ve výši 1.000,- Kč. Tato odměna se 
nevztahuje na ty členy, kterým je stanovena paušální měsíční odměna. Tato odměna se nevztahuje na ty 
zástupce, jejichž účast vyplývá z jejich pracovní smlouvy uzavřenou s ČSJu. 

8.6. Členům ostatních komisí ČSJu náleží odměna za schůzi ve výši 500,- Kč / den. Tato odměna se 
nevztahuje na ty členy, jejichž účast vyplývá z jejich pracovní smlouvy uzavřenou s ČSJu. 

9.6.      Výše stravného při cestách do zahraničí se řídí vyhláškou MF ČR vydanou podle  § 189 odst.4 
zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění a dále příslušnou vyhláškou uveřejněnou ve sbírce 
zákonů pro daný rok a navazujícím rozhodnutím výkonného výboru pro daný rok. 

10.4.       Odměny lektorů na akcích pořádaných ČSJu činí: 
a) vedoucí akce                2.000,- Kč/den   
b) lektor                               400,- Kč/hod 
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Tato odměna se nevztahují na ty lektory, jejichž účast vyplývá z jejich pracovní smlouvy uzavřenou 
s ČSJu. 

Představenstvo ČSJu je oprávněno ve výjimečných případech tyto odměny navýšit. 
 
13.3. 
Poplatek za Žádost o registraci klubu činí 10.000,- Kč a je příjmem ČSJu (50%) a příslušného KSJu, kde 
bude žadatel působit (50%) 
Poplatek za vystavění certifikátu pro Živnostenský úřad za účelem získání Živnostenského listu činí 
4.000,- Kč a je příjmem ČSJu. 
 
13.4. Poplatek za start českých sportovců (závodníků) v zahraničních klubech dle Přestupního řádu 
čl.4.5 
            Za povolení startu v běžném roce za zahraniční klub hradí zahraniční klub nebo sportovec: 
a)       Člen reprezentace dle aktuálního jmenovitého seznamu v projektech přípravy reprezentačních 
družstev seniorů na příslušný kalendářní rok do soutěže družstev 
                                          6.000,- Kč 
Výkonný výbor ČSJu může rozhodnout o prominutí tohoto poplatku. 
 

14.1. Na mezinárodních soutěžích a akcích  IJF/EJU v zahraničí se vyplácí odměna rozhodčím, trenérům 
a dalším delegátům, kteří jsou na akci delegováni ČSJu ve výši 1.100 Kč za soutěžní den / den akce. 
Tato odměna se vyplácí i za nezbytně nutné dny, které tyto osoby stráví dopravou na soutěž/akci a ze 
soutěže/akce. Tato odměna nenáleží těm osobám, kterým je stanovena paušální měsíční odměna. Tato 
odměna se nevztahuje na ty zástupce, jejichž účast vyplývá z jejich pracovní smlouvy uzavřenou s ČSJu. 

 
 

K bodu č. 6 byl zaslán rozsáhlý materiál, který nově upravuje jednorázové mistrovské soutěže (PČR 
družstev starších žáků a žaček, MČR družstev dorostenek a žen) a dlouhodobé mistrovské soutěže 
družstev (Extraliga mužů, I. liga mužů a dorostenecká liga). Materiál přiložen jako příloha č. 1 tohoto 
zápisu. Byl bohužel poslán těsně před schůzí a nebyl dostatečný čas na jeho bližší prostudování. U 
projednání je důležitá účast všech odpovědných osob klubů, jichž se soutěže týkají, zástupce Sport judo 
Litoměřice neměl potřebné informace. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

K bodu č. 7 byl zaslán návrh na zřízení 2 TOP SCM, která by sídlila v Praze a Olomouci. TOP SCM 
bude mít 1 hlavního trenéra (30 tis./měs.) a 1 asistenta (15 tis./měs) a základní paušál na 
činnost je 200 tis. Kč. Stávající systém SCM (Plzeň, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, 
Brno) pak zůstává beze změn. Každé SCM má 1 trenéra  (30 tis./měs.) a základní paušál na 
činnost 110 tis. s tím, že 10. tis. představuje příplatek na dojíždění na společné centrální 
randori. K bodu nebyly žádné připomínky. 

 

K bodu č. 8 byly zaslána tabulka s výsledky (pořadím) klubů za rok 2021. Z klubů Ústeckého kraje se 
v první 20 klubů umístili hned 4 kluby: 

4. místo – Pro Sport Teplice  34 bodů 
9. místo – Judo Teplice   22 bodů 
16. místo – Litokan Litoměřice  15 bodů 
19. místo – Sport Judo Litoměřice 14 bodů 
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Úkolem KSJu Ústeckého kraje na jednání pléna bylo předložit kandidáta na trenéra KVŽ (krajský výběr 
žactva). ČSJu zaslal k jednání tabulku s navrhovanou měsíční odměnou trenéra a penězi na roční činnost 
KVŽ: 

Kraj 
trenér 

SpS/měs. Činnost (KVŽ) 

Karlovarský           5 000 Kč          50 000 Kč  

Pardubický         10 000 Kč       100 000 Kč  

Plzeňský         10 000 Kč       100 000 Kč  

Vysočina         10 000 Kč       100 000 Kč  

Zlínský         10 000 Kč       100 000 Kč  

Jihočeský         15 000 Kč       100 000 Kč  

Olomoucký         20 000 Kč       100 000 Kč  

Jihomoravský         25 000 Kč       140 000 Kč  

Liberecký         25 000 Kč       140 000 Kč  

Královéhradecký         25 000 Kč       140 000 Kč  

Ústecký         36 000 Kč       200 000 Kč  

Středočeský         36 000 Kč       200 000 Kč  

Moravskoslezský         40 000 Kč       200 000 Kč  

Praha         70 000 Kč       330 000 Kč  

CELKEM/měs.      337 000 Kč    

CELKEM   4 044 000 Kč    2 000 000 Kč  

 
Na schůzi vystoupili stávající trenér KVŽ Tomáš Vytlačil (Sport Judo Litoměřice) a kandidát na trenéra 
KVŽ Martin Prokeš (Pro Sport Teplice). Po diskuzi ve výkonném výboru bylo rozhodnuto o nominování 
obou kandidátů na zkušební dobu formou hlavní trenér Prokeš M., asistent Vytlačil T. 
 
K bodu č. 9 byl zaslán návrh ke kterému nebyly žádné připomínky: 

RD senioři 

Jaromír Ježek    trenér muži 

Jiří Štěpán          trenér ženy 

Petr Lacina         trenér (bude se starat zejména o skupinu Krpálek, Klammert, 
Pulkrábek, Petr J.) 

asistenti             RSC a osobní trenéři 
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RD juniorů 

Václav Sedmidubský      trenér 

Pavel Petřikov ml.          asistent trenéra 

RD dorostu 

Jaroslav Švec                   trenér chlapci 

Andrea Pokorná             trenérka dívky 

Václav Červín                  trenér 
 

K bodu č. 10, který tvoří přílohu č. 2 zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu č. 11, viz příloha č. 3 zápisu, nebyly žádné připomínky. 
 
K bodům č. 12, 13 nebyly zaslány podklady, nemohly být projednány. 
 
K bodu č. 14 různé byl zaslán návrh na vyjádření KSJu ke stížnosti zaslané na ČSJu pí 
Kolibovou ohledně napadení jejího bratra trenérem Jiřím Bláhou na tréninku Judo Teplice. 
Předseda KSJu provedl osobní šetření u trenéra Bláhy, svědka události trenéra Luďka 
Abraháma a u sestry napadeného. Výsledky byly předány výkonnému výboru KSJu a dále ČSJu 
k dalšímu řešení. 
 
 
 

Zapsal:       
Zdeněk Kaulfus     
Předseda KSJu Ústeckého kraje   

 
 
 
 
 

Ověřil:       
Jaroslav Zetek      
Místopředseda KSJu Ústeckého kraje  



7 USTANOVENÍ PRO JEDNORÁZOVÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

7.1 SYSTÉM SOUTĚŽE 

Systém soutěže bude určen dle počtu přihlášených družstev sportovním ředitelem ČSJu co 
nejdříve po termínu uzávěrky přihlášek. 

7.2 PŘEDPIS 

a) Soupiska družstva je předkládána ke kontrole na předepsaném formuláři.
b) Závodník může být do sestavy družstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níž byl

oficiálně odvážen nebo v nejbližší vyšší (mimo žákovské kategorie).
c) 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.

d) 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.

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

f) Start cizinců je možný dle čl. 7.8 SŘJ s výjimkou PČR družstev starších žáků a starších žaček,
kde start cizích státních příslušníků není povolen.

7.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Viz bod 9.5. tohoto rozpisu. 

8 INFORMAČNÍ ÚDAJE K JEDNORÁZOVÝM SOUTĚŽÍM DRUŽSTEV 

Datum Mistrovská soutěž Místo 
Počet 

Tatami 

6.11.2022 PČR dr. starších žáků a žaček 4 

2.10.2022 MČR dr. dorostenek 2 

20.11.2022 MČR dr. žen 2 

8.1. Přebor České republiky družstev starších žáků 2022 
• Datum konání: 6.11.2022 
• Startují: přihlášená družstva 
• Počet klubů: za kraj může startovat neomezený počet družstev 
• Váhové kategorie: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg

• Počet cizinců: 0

Příloha č. 1



• Omezení hostování:   hostování je možné pouze v rámci klubů jednoho kraje 
 

8.2. Přebor České republiky družstev starších žaček 2022 
• Datum konání:    6.11.2022 
• Startují:    přihlášená družstva 
• Počet klubů:    za kraj může startovat neomezený počet družstev 
• Váhové kategorie:    -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
• Počet cizinců:    0 
• Omezení hostování:   bez omezení 

 

8.3. Mistrovství České republiky dorostenek 2022 
• Datum konání:    2.10.2022 
• 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 

 

8.4. KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ O POSTUP DO I. LIGY 2022 - MUŽI 
 

• Datum konání:   29. leden 2022 
• Startují:    přihlášená družstva  
• Počet klubů:     5 

• Postup:    do I. ligy 2022 postupují 4 družstva dle konečného pořadí. 

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

• Hmotnostní tolerance:  +2 kg 

• Počet cizinců:    0 

• Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 2 závodníci mimo kraj  
 

• Pro soutěž bude vydán samostatný rozpis. 

• V kvalifikační soutěži do I. ligy se závodníci uvedení na základní soupisce postupujících družstev 
stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. 

• Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do I. ligy mužů neumožňuje start závodníka 
POSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži stejné nebo vyšší úrovně  dané 
kategorie do 30.6.2022. Toto ustanovení platí i v rámci stejného oddílu/klubu tj. pro závodníky, 
startující v družstvu „B“. 

• Závodníkům uvedeným na základní soupisce NEPOSTUPUJÍCÍCH družstev se neumožňuje start 
za družstvo v dlouhodobé soutěži stejné nebo vyšší úrovně  dané kategorie do 30.6.2022. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

9.1 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

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

 

9.1.1 EXTRALIGA – MUŽI 

Startují družstva: 
 Skupina A  Skupina B  Skupina C 

1 Judoclub Liberec 
1 USK Praha 

1 JC Železo Hranice 

2 
Sokol Praha Vršovice 

2 
Judo SK Královo Pole Brno 

2 Judoklub Olomouc 

3 
FCC SJ Litoměice 

3 
Judo Vysočina 

3 1.Judo Club Baník Ostrava 

 
• Počet klubů:     9 

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

• Min. počet závodníků k utkání:  4 

• Hmotnostní tolerance:  +2 kg 

• Počet cizinců:    1 pro celý ročník EXL 

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

 k utkání mohou nastoupit maximálně 2 hostující závodníci nebo 1 hostující 
závodník a 1 cizinec. 



 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. 
 
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. 

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. 

 

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 pravidlu 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. 

• Přednostní právo na uspořádání PLAY OFF má vítěz předchozího ročníku EXL, a to za předpokladu 
splnění podmínek stanovených STK. 

• Pro Play Off musí zajišťovat lékařskou službu lékař (nikoliv zdravotník). 
• Start cizince je povolen na základě úhrady částky, které je stanovena Ekonomickými směrnicemi 

a povolením ze strany STK. Povolení od národních svazů se nevyžaduje. 
 
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 60 kg, 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 6 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. 
 

9.1.2 BARÁŽ 

- 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. 

- 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 2022.  

- 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. 

 
 

9.1.3 I. LIGA- MUŽI 

 
• Počet klubů:     10 

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

• Min. počet závodníků k utkání:  4 

• Hmotnostní tolerance:  +2 kg 

• Počet cizinců:    1 pro celý ročník  

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

 k utkání mohou nastoupit maximálně 2 hostující závodníci nebo 1 hostující 
závodník a 1 cizinec.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.) 

 
Další ustanovení 

- Dlouhodobá soutěž, která pro 10 družstev proběhne turnajovým způsobem jaro – podzim 
- Základní soupiskou družstva se stává soupiska závodníků, předložená na I. kole I.ligy mužů. 

Závodníci uvedení na této soupisce se stávají kmenovými příslušníky družstva. 
- Výsledek v jednotlivých kolech se stanovuje dle čl. 9.5. 
- Pro I.ligu platí při vážení tolerance 2 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. 



- Na soupisce a v jednotlivém utkání může nastoupit 1 cizinec za podmínek stanovených 
SŘJ. 

- Úprava reklamní plochy pro kimona – viz. příloha tohoto rozpisu. 
- 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. Jeho dosažené výsledky budou anulovány. Klub bude v následujícím roce 
vyřazen ze všech ligových soutěží včetně kvalifikace o postup do 1. Ligy. 

- Sestupující do kvalifikace o postup do I.ligy 2022 – 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. 

 

a) jarní část: 
v jarních 2 kolech jsou družstva rozdělena do dvou skupin dle územní příslušnosti a utkají se 
systémem každý s každým v obou turnajích. 
 

Skupina "A"  Skupina "B" 

  Klub      Klub   

1     1    

2     2    

3     3    

4     4    

5     5    

b) podzimní část: 
Postupová skupina – 4 kluby (1.- 2. místo ve skupině A a B po jarní části) 
Sestupová skupina – 6 klubů (3. – 5. místo ve skupině A a B po jarní části) 

 

Sestupová skupina 

- Podzimní kolo sestupové skupiny proběhne ve skupině v jednom termínu,  kde se družstva 
utkají každé s každým.  

- Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají.  
- Družstva v sestupové skupině získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci: 

Pořadí ve skupině A a B: 

  3. místo  3 body 
4. místo  2 body 

  5. místo  1 bod 
 

- Družstva, která skončí na 5. a 6. místě sestupové skupiny, sestupují do kvalifikační soutěže o 
postup do 1. ligy 2023 (2 poslední kluby). 

- Pro kluby, které se umístí v sestupové skupině na 1. až 4. místě soutěž tímto kolem končí. 
 
Nasazení pro podzimní část: 



     A3 - 1  B3 - 2 
A4 – 3  B4 - 4 

     A5 – 5  B5 - 6 
       

Postupová skupina 

- do postupové skupiny postupují kluby, které se umístí v jarní části na 1. až 2. místě. 

- kluby, které se v této skupině umístí na 1. a 2. místě postupují do baráže o postup do EXL 2023.  

- Podzimní kolo postupové skupiny proběhne v jednom termínu, kde se ve skupině utkají družstva 
každé s každým. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. Družstva v postupové 
skupině získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci: 

Pořadí ve skupině A a B: 

  1. místo  2 body    
  2. místo  1 bod    
 
Nasazení pro podzimní část: 

A1 – 3  B1 – 4       
A2 – 1  B2 - 2        

       
- Pro kluby, které se umístí v postupové skupině na 3. až 4. místě soutěž tímto kolem končí. 

 
V I. lize v dalším ročníku startují družstva, která si v barážovém kole EXL nevybojují účast v EXL 2023.

 

9.1.4 DOROSTENECKÁ LIGA 
 

• Počet klubů:     16 

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

• Min. počet závodníků k utkání:  5 

• Hmotnostní tolerance:  +1 kg 

• Počet cizinců:    0 pro celý ročník  

• Omezení hostování:   v rámci kraje bez omezení, 2 závodníci mimo kraj 
• 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.) 

 
Další ustanovení 

- Dlouhodobá soutěž, která pro 16 družstev proběhne skupinovým systém jaro – podzim, 
kdy na jaře proběhnou dvě skupinová kola a na podzim kolo jedno. Následovat bude Play 
Off pro 4 nejlepší týmy a skupina o udržení pro 4 nejslabší týmy 

- Do kvalifikace o Dorosteneckou ligu 2023 sestupují 15. a 16. tým ročníku 2022. 

- Závodníci, uvedení na soupisce před každým kolem, se stávají kmenovými příslušníky 
družstva. 



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

- Ve všech kolech mohou utkání družstev skončit nerozhodným výsledkem. 

- Výsledek v jednotlivých kolech se stanovuje dle čl. 9.5. 

- Úprava reklamní plochy pro kimona – viz. příloha tohoto rozpisu 

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

- soutěž proběhne na 2 tatami. Pro DL je schválena tato výjimka z pravidel: 

• při splnění ustanovení Dodatku ČSJu k čl. 1 písm. c) 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. Jeho dosažené výsledky budou anulovány. Klub se může zúčastnit kvalifikační 
soutěže o postup do DL. 

  

a) jarní část:  
- Ve dvou jarních kolech jsou družstva rozdělena do 4 skupin dle územní příslušnosti a utkají 

se systémem každý s každým. 

 

 Skupina A  Skupina B  Skupina C  Skupina D 

1 USK Praha 1 SJ Litoměřice 1 Judoklub Olomouc 1 1.JC Baník Ostrava 

2 
Judoclub Plzeň/Judo SG 
Plzeň 

2 Judoclub Liberec 2 SKKP Brno 2 Judo Energy 

3 Tatran Prachatice 3 PRO Sport Teplice 3 Judo Česká Třebová 3 Judoclub Havířov 

4 Judo Sadová Čáslav 4 Sokol Praha Vršovice 4 TJ Spartak Třebíč 4 Judo Orlová 

 

b) podzimní část: 
- Podzimní část proběhne dvoukolově. 
- Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. 
- 1. podzimní kolo proběhne skupinovým systémem viz níže. 
- 2. podzimní kolo pro finálovou skupinu proběhne vyřazovacím způsobem jako Play Off. 
Finálové utkání DL bude součástí Judo Show Cupu. 
- 2. podzimní kolo pro skupinu bojující o udržení účasti v DL proběhne systémem „každý 
s každým“. 
- Pokud nebude stanoveno jinak, pořadatelé turnajů pro podzimní část budou vylosováni  
během sobotní části Českého poháru Brno. 

Nasazení pro 1.kolo podzimní části: 

 

 POSTUPOVÁ SKUPINA 
„A“ 

 POSTUPOVÁ SKUPINA 
„B“ 

 SESTUPOVÁ SKUPINA 
„C“ 

 SESTUPOVÁ SKUPINA 
„D“ 



1 1A 1 1B 1 3A 1 3B 

2 1C 2 1D 2 3C 2 3D 

3 2B 3 2A 3 4B 3 4A 

4 2D 4 2C 4 4D 4 4C 

 

Nasazení pro 2.kolo podzimní části: 

 
SKUPINA O UDRŽENÍ 

- Družstva, která skončí v 1. kole podzimní části SESTUPOVÝCH skupin „C“ a „D“ na 3. a 4. 
místě, vytvoří SKUPINU O UDRŽENÍ. 
- Pro družstva na 1. a 2. místě sestupových skupin „C“ a „D“  po 1. podzimním kole končí DL 
2022 tímto kolem a mají zajištěnou účast v ročníku DL 2023. 
- SKUPINA O UDRŽENÍ proběhne ve skupině, kde se utkají družstva každé s každým. Body 
z 1. podzimní části se nezapočítávají. 
- Družstva, která skončí na 3. a 4. místě skupiny o udržení, sestupují do kvalifikační soutěže 
o postup do dorostenecké ligy 2023. 

 
 SKUPINA O UDRŽENÍ V DL 

1 3“C“ 

2 4“D“ 

3 4“C“ 

4 3“D“ 

Pořadí utkání: 1x2, 3x4, 1x3, 2x4, 1x4, 2x3 
 

FINÁLOVÁ SKUPINA 
- Družstva, která skončí v 1. kole podzimní části POSTUPOVÝCH skupin „A“ a „B“ na 1. a 2. 

místě, vytvoří FINÁLOVOU skupinu. 
- Pro družstva na 3. a 4. místě postupových skupin „A“ a „B“  po 1. podzimním kole končí DL 

2022 tímto kolem a mají zajištěnou účast v ročníku DL 2023. 
- FINÁLOVÁ SKUPINA proběhne jako Play Off vyřazovacím K.O. systémem s utkáním o 3. 

místo. Body z 1. podzimní části se nezapočítávají. 
- Finálové utkání DL bude součástí Judo Show Cupu. 

Nasazení pro Play Off DL 

- Kluby postupových skupin budou do Play Off nasazeny podle pořadí po prvním podzimním kole. 
- Poražení semifinalisté se utkají o 3. místo. 
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9.2 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, časoměřiče, reg. výsledkové 
tabule a lékaře. Jako paušální náklady za pronájem tělocvičny uhradí oddíly částku 500,- 
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. 

9.3 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 na formuláři: 

• Extraliga mužů - EXL-SOUPISKA DRUŽSTVA.xlsx 

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

• Dorostenecká liga - DL-SOUPISKA DRUŽSTVA.xlsx 
- Po skončení ligového kola zašle vedoucí družstva (nejpozději do 3 dní) emailem na adresu  

navratil@czechjudo.cz příslušnou soupisku v elektronické verzi (formát xls nebo xlsx) v té 
podobě, v jaké byla předložena ke kontrole (závodníci, kteří byli z papírové soupisky 
vyškrtnuti nebudou v této elektronické podobě uvedeni).  

-  Závodník, který je uveden na soupisce družstva (DL, I. liga, EXL) se stává kmenovým 
příslušníkem tohoto družstva.  

- Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do I. ligy mužů neumožňuje start 
závodníka za družstvo v dlouhodobé soutěži stejné nebo vyšší úrovně  dané kategorie do 
30.6.2022. Toto ustanovení platí i v rámci stejného oddílu/klubu tj. pro závodníky, 



startující v družstvu „B“.Závodníkům uvedeným na základní soupisce NEPOSTUPUJÍCÍCH 
družstev v Kvalifikaci do I. ligy se neumožňuje start za družstvo v dlouhodobé soutěži 
stejné nebo vyšší úrovně  dané kategorie do 30.6.2022. Toto ustanovení platí i v rámci 
stejného oddílu/klubu tj. pro závodníky, startující v družstvu „B“. 

- Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do DL neumožňuje start závodníka za 
družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové kategorie do 30.6.2022. 

- Na závodníky NEPOSTUPUJÍCÍCH družstev z kvalifikace do DL se vztahuje omezení 
minimální délkou hostování na 3 měsíce. 

- 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 anebo v nejbližší vyšší. (v souladu se SŘJ čl. 15.11.). 

- 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 turnaje startovat. 

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

- Start cizinců je možný dle čl. 7.8. SŘJ a ustanovení Rozpisu mistrovských a kvalifikačních 
soutěží. 

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

Zájemce o členství, který je právnickou osobou, a má zájem stát se členem Českého 
svazu juda s přímým členstvím (klub), předkládá žádost (viz. Příloha) o registraci 
Českému svazu juda.  

II. Postup 

Žádost musí být zaslána v listinné podobě na sekretariát Českého svazu juda.  

O schválení žádosti rozhoduje bez zbytečného odkladu výkonný výbor nebo plénum 
Českého svazu juda.  

III. Náležitosti žadatele 

K žádosti o registraci zájemce o členství dokládá: 

o zdůvodnění žádosti včetně koncepce činnosti klubu 

o výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci zájemce 

o vyjádření příslušného Krajského svazu juda, kde bude zájemce působit 

o potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle Ekonomických směrnic ČSJu 

o potvrzení o trenérské třídě trenéra, který bude v klubu působit včetně prohlášení 
tohoto trenéra o tom, že v klubu bude působit, výpis z jeho rejstříku trestů a 
podepsaný etický kodex ČSJu 

o doklad o vlastnictví prostor kde bude klub působit, nebo smlouvu o nájmu nebo 
pronájmu těchto prostor nebo jiný obdobný doklad 

IV. Název klubu 

Název klubu, pod kterým bude zájemce v Českém svazu juda působit, musí 
jednoznačně identifikovat a individualizovat klub.  

Název klubu nesmí být v rozporu s dobrými mravy.  

Název nesmí být klamavý, zavádějící nebo jakýmkoliv způsobem parazitující na činnosti 
či pověsti jiné osoby, popř. vyvolávající dojem propojení či spolupráce s jinou osobou, 
ledaže bude zájemci touto osobou udělen výslovný souhlas k užívání daného názvu. 

V. Finanční náležitosti 

Registrovaný klub musí uhradit členské příspěvky za nejméně 10 členů klubu ročně.  

V případě, že tento počet nebude uhrazen, členství klubu v Českém svazu juda zaniká 
ke konci kalendářního roku, ve kterém členské příspěvky nebyly uhrazeny.  
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Členové zaniknuvšího klubu, kteří měli v daném roce členské příspěvky uhrazeny, 
mohou požádat Český svaz juda o přímé členství nebo se mohou stát členy jiného 
klubu.   

 

VI. Ostatní ustanovení 

Žádost zájemce, kterého ovlivňuje osoba, jež ovlivňuje jiný již existující registrovaný 
klub, bude schválena pouze v odůvodněných případech.   
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Žádost o registraci klubu v Českém svazu juda, z.s. 

Celý název klubu:  

Zkrácený název:  

IČ:  DIČ:  

Ulice:  ČP:  

Město:  PSČ:  

Kraj:  

E-mail:  Mobil:  

Číslo účtu:  Banka:  

Statutární 
zástupce: 

 

Trenér:  Třída:  

Zdůvodnění žádosti a koncepce činnosti klubu: 
 

Přílohy: 
o výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci zájemce 
o vyjádření příslušného Krajského svazu juda, kde bude zájemce působit 
o potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle Ekonomických směrnic ČSJu 
o potvrzení o trenérské třídě trenéra, který bude v klubu působit včetně prohlášení 

tohoto trenéra o tom, že v klubu bude působit, výpis z jeho rejstříku trestů a 
podepsaný etický kodex ČSJu 

o doklad o vlastnictví prostor kde bude klub působit, nebo smlouvu o nájmu nebo 
pronájmu těchto prostor nebo jiný obdobný doklad 

 

Datum podání žádosti:       Klub přijat dne: 
Podpis a razítko žadatele: 
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Přestupní řád juda (PŘJ)  
Změny příslušnosti ke sportovním oddílům a klubům (přestupy a hostování) mají pomáhat k výchově a 
řízení růstu nadaných sportovců. Při těchto změnách je třeba přihlédnout k potřebám sportovních oddílů 
a klubů i k odůvodněným osobním zájmům sportovce a dbát na to, aby přestupy nenarušovaly 
regulérnost soutěží juda. 
Přestupní řád judo (PŘJ) má za úkol zamezit: 

a) neoprávněnému startu sportovce za více oddílů/klubů, 
b) neoprávněnému startu sportovce za jeden oddíl/klub v několika nadřazených mistrovských 

soutěžích jedné věkové kategorie, 
c) neodůvodněnému střídání příslušnosti k mateřskému oddílu/klubu. 

c)  

Článek 1 - Základní ustanovení 

1.1 
Přestupní řád ČSJu se vztahuje na přestupy a hostování aktivních závodníků v Českém svazu juda. Při 
přestupech je třeba respektovat kmenovou příslušnost k družstvu oddílu/klubu ve smyslu ustanovení 
článků 1.2 a 1.3. 

1.2 
Podmínky a pravidla pro získání kmenové příslušnosti k oddílu/klubu v dlouhodobé soutěži družstev 
stanovuje Rozpis mistrovských soutěží pro daný rok. 

1.3 
a) Kmenová příslušnost trvá od svého vzniku do konce kalendářního roku, v němž byla získána. 
b) Kmenová příslušnost se získává k družstvu dané věkové kategorie. Tato příslušnost nevylučuje 

získání druhé kmenové příslušnosti v jiné odlišné věkové kategorii. Pravidla pro takto získanou 
druhou kmenovou příslušnost stanovuje Rozpis mistrovských soutěží pro daný kalendářní rok. 

c) V průběhu kalendářního roku může závodník získat další kmenovou příslušnost, pouze však do 
družstva startujícího v dlouhodobé soutěži vyšší úrovně než družstvo, ke kterému závodník 
kmenovou příslušnost již získal. Pravidla pro takto získanou další kmenovou příslušnost stanovuje 
Rozpis mistrovských soutěží pro daný rok. 

1.4 
U závodníků dle ustanovení článku 1.3 písmeno a) a b) provádí záznam o kmenové příslušnosti řídicí 
orgán soutěže, t.j. sportovní ředitel ČSJu., 

1.5  
Záznam o kmenové příslušnosti se zapisuje do centrální evidence juda a v záznamu Evidence startů. 

1.5.1  
Záznam Evidence startů obsahuje: 

a) u závodníků dle ustanovení článku 1.2 3 písmeno a) oddíl/klub, jméno a příjmení, rok 
narození, poznámku „ZS“ (základní soupiska). 

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:  1,27 cm,  Bez odrážek a
číslování
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Článek 2 - Podmínky pro přestup 

2.1 
a) Sportovec do dovršení 15 let (včetně) může požádat o přestup v jakémkoliv termínu., avšak 

pouze do jednoho oddílu/klubu.  
b) Po dovršení 15 let  může sportovec Sportovec, který v roce, kdy dovrší 16 let může požádat o 

přestup vždy pouze 1x po uplynutí  za posledních 12 měsíců od poslední realizovaného 
přestupu..  

2.2 
Sportovec může žádat o přestup i tehdy, když má zastavenu závodní činnost. Schvalující orgán k této 
skutečnosti přihlédne. 
 

Článek 3 - Ohlášení přestupu 

3.1 
Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15ti dnů od podání 
žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup. 

3.2 
Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen 
mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15ti 
dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a 
doložených nákladů výchovného. 

3.3  
Pokud nedojde mezi mateřským oddílem/klubem a novým oddílem/klubem sportovce k dohodě a tedy 
k faktickému uskutečnění přestupu do nového oddílu/klubu do 15ti dnů od podání žádosti o přestup, 
může se obrátit nový oddíl/klub sportovce na rozhodčí komisi ČSJu v souladu s čl. 53, Stanov Českého 
svazu Juda. 

3.5 
Rozhodčí komise musí rozhodnout zpravidla do 30-ti dnů od podaného návrhu (žaloby). Ten oddíl/klub, 
který nebyl v rozhodčím řízení úspěšný, se spolupodílí na účelně vynaložených nákladech účastníků 
rozhodčího řízení. 

3.6 
Rozhodčí řízení se dále řídí zákonem o rozhodčím řízení v platném znění. 

3.7 
V případě úspěšného přestupu zanikají závodníkovi ke dni přestupu všechna hostování vystavená 
původním oddílem/klubem.  Kmenová příslušnost získaná dle čl. 1.2 trvá do konce kalendářního roku. 

nastavil formátování: Písmo: (výchozí) +Základní text
(Calibri)

Naformátováno: Odstavec se seznamem, Číslování +
Úroveň: 1 + Styl číslování: a, b, c, … + Začít od: 1 +
Zarovnání: vlevo + Zarovnat na:  0,63 cm + Odsadit na:  1,27
cm

nastavil formátování: Písmo: (výchozí) +Základní text
(Calibri)
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Článek 4 - Hostování 

4.1 
Hostování umožňuje start sportovce za jiný oddíl/klub bez ztráty příslušnosti k mateřskému oddílu/klubu. 
Hostování je možné ve dvou alternativách dle ustanovení článků 4.1.1 a 4.1.2. Za povolení hostování 
může nový oddíl/klub zaplatit mateřskému oddílu/klubu částku, na které se oba oddíly/kluby dohodnou. 
Hostování provádí administrátor mateřského klubu zápisem do Centrální evidence. 

4.1.1 
Hostování může být bezpodmínečné. Sportovec pak v době hostování může startovat v soutěžích 
jednotlivců i družstev pouze za oddíl/klub, v němž má povoleno hostování. V Centrální evidenci 
se v údaji o hostování vyplní jen datum udělení hostování (přidělen automaticky dnem záznamu) 
a výběr klubu, do kterého je hostování přiděleno. Po změně záznamu v CE je nutné Evidenční 
kartu ČSJu vytisknout s novým záznamem.   

4.1.2. 
Hostování může být povoleno do družstva jiného oddílu/klubu startujícího v soutěži družstev. V 
soutěži jednotlivců sportovec startuje za mateřský oddíl/klub. Hostování se zaznamenává do 
centrální evidence ČSJu. Musí zde být patrná věková kategorie příslušné soutěže. Po změně 
záznamu v CE je nutné Evidenční kartu ČSJu vytisknout s novým záznamem.   

4.2 
Sportovci, který získal kmenovou příslušnost dle ustanovení článku 1.2, nelze v době trvání kmenové 
příslušnosti udělit hostování ani zrušit dříve udělené hostování s výjimkou případů uvedených v 
ustanovení přestupního řádu juda článku 1.3 odstavec c). 

4.3 
Hostování dle ustanovení článků 4.1.1 a 4.1.2 je možno udělit pouze se souhlasem mateřského 
oddílu/klubu. 

4.3.1 
Souhlas s hostování bezpodmínečným dle ustanovení článku 4.1.1 a hostováním do družstva dle 
ustanovení článku 4.1.2 uděluje výbor oddílu/klubu, a to záznamem v Centrální evidenci ČSJu. 
Záznam musí obsahovat datum začátku hostování dle ustanovení článku 4.4.1. Dále může 
obsahovat jméno soutěže a příslušnou věkovou kategorii.  

4.3.2 
Proti stanovisku oddílu/klubu nepovolit hostování se nelze odvolat. 
 

4.4 
Doba hostování: 

4.4.1 
Hostování začíná dnem jeho udělení. 
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4.4.2 
Závodník může mít v jednom kalendářním roce pouze dvě platná hostování. Hostování musí trvat 
minimálně tři měsíce, pokud Rozpis mistrovských soutěží pro daný kalendářní rok nestanoví 
jinak.. Před udělením druhého hostování je nutno první hostování zrušit, nikoliv však se zpětnou 
platností. Výjimkou je ukončení hostování dle ustanovení článku 4.5. Při udělování hostování platí 
v plném rozsahu ustanovení článku 1 přestupního řádu juda. 

4.4.3 
Hostování povolené do jiného klubu je platné do konce kalendářního roku.  

4.5 
Hostování sportovce v zahraničí:  

4.5.1 
Sportovec, který má zájem startovat v příslušném kalendářním roce v některém zahraničním 
klubu juda, předloží písemnou žádost se souhlasem mateřského oddílu/klubu na sekretariátu 
ČSJu. Na základě této žádosti vydává sekretariát povolení ke startu závodníka v zahraničním 
klubu. Povolení startu může být podmíněno finanční úhradou, kterou upřesňuje ekonomická 
směrnice ČSJu. 

4.5.3 
Hostování povolené do zahraničního klubu platí vždy jen do konce kalendářního roku. 

4.5.4 
ČSJu (STK) vede evidenci závodníků, kteří mají povoleno hostování do zahraničního klubu na 
svazových stránkách ČSJu. 

4.5.5 
Pokud sportovec startuje v zahraničním klubu bez povolení a v rozporu s ustanovením článku 
4.5.3, jedná se o neoprávněný start, který musí řešit disciplinární komise ČSJu. 
 

Článek 5 - Všeobecná ustanovení 

5.1 
V centrální evidenci zapisuje záznam o hostování administrátor klubu s pověřením oprávněného 
funkcionáře klubu. 

5.2 
Veškerý písemný styk související s přestupem se zásadně provádí formou doporučených poštovních 
zásilek nebo e-mailem. Pro termín plnění je rozhodující datum poštovního razítka nebo datum odeslání 
emailu. 

5.3 
Ohlášení přestupu nebo udělení hostování jiným způsobem, než je stanoveno tímto řádem, je neplatné. 
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5.4 
Porušení ustanovení tohoto řádu se stíhá disciplinárně. 

5.5 
Výklad tohoto přestupního řádu přísluší pouze STK Českého svazu juda, která je oprávněna v 
mimořádných případech povolit výjimky z jeho ustanovení.  
 

 
  

Zpracoval:  
Roman KALOUS  

     sportovní ředitel ČSJu                                                                                        
 
V Praze dne 919. 12. 202212 

nastavil formátování: Písmo: 12 b., není Tučné

Naformátováno: Odsazení: Vlevo:  11,24 cm, První řádek: 
1,25 cm

nastavil formátování: Písmo: 12 b.

nastavil formátování: Písmo: 12 b.

nastavil formátování: Písmo: 12 b.

nastavil formátování: Písmo: 12 b.
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