
SAI club Martin a Slovenský zväz brazílskeho ju-jitsu a grapplingu 

ORGANIZAČNÝ ŠTATÚT 1.2. – platný od 2.kola 2020 

Slovenskej ne-waza ligy na rok 2020 

1. Základné ustanovenia 

Slovenská ne-waza liga (ďalej len SNWL) je séria nízko-nákladových turnajov ju-jitsu 

(ne-waza) GI pre deti a mládež do 18 rokov. Pre rok 2020 sa jedná o ročníky 2014 – 

2003. 

UPOZORNENIE!!! 

Nakoľko sa z dôvodu pandémie CORONA bude zlučovať sezóna 2020 so sezónou 

2021 tak zápasníkom narodeným v roku 2003 bude umožnené zúčastňovať sa SNWL 

aj v roku 2021! 

SNWL je súťaž s priebežným tabuľkovým vyhodnocovaním a záverečným finálovým 

turnajom. 

Organizátorom SNWL je Slovenský zväz brazílskeho ju-jitsu a grapplingu (ďalej len 

Zväz), prípadne Zväz v spolupráci s inou organizačnou zložkou (klubom, obcou, apod) 

Cieľom Zväzu a SNWL je vytvoriť vhodné súťažné podmienky v oblasti ju-jitsu pre deti 

a mládež na Slovensku. 

SNWL je prioritne určená pre zápasníkov zo SR, ale bude umožnené aby sa jej 

zúčastňovali aj pretekári zo zahraničných klubov po splnení podmienok SNWL. 

Zápasí sa podľa pravidiel JJIF – čo sa týka bodovania a zakázaných techník. Zakázané 

techniky sú vyznačené v tabuľke č.1 na konci tohto dokumentu. 

Kategórie sú prispôsobené počtu zápasníkov zo SR. Nakoľko nie je možné dodržiavať 

všetky vekové a váhové kategórie vyplývajúce z pravidiel JJIF, sme boli nútení tieto 

kategórie pozmeniť. Pri upravovaní kategórii pre SNWL sme vychádzali z účasti 

zápasníkov na turnajoch na SR – MS ne-waza, SAI STORM, KIDS STORM a tiež aby sa 

tieto kategórie zhodovali s kategóriami Majstrovstiev SR ne-waza. 

V prípade potreby, pokiaľ bude dostatok zápasníkov je možné kategórie upraviť podľa 

potreby – ale až po ukončení aktuálnej súťažnej sezóny. 

 

 



!!!UPOZORNENIE!!! 

Organizátor rieši akékoľvek dotazy , pripomienky, otázky len s TRÉNEROM. V žiadnom 

prípade nie s rodičom, bratom, sestrou a pod! Alternatívou je trénerom poverená 

osoba, ktorá ale v tom prípade prejednáva veci za celý klub! Splnomocniť osobu na 

riešenie vecí ohľadom kategórii, zápasov, zmien a pod., týkajúcich sa SNWL môže 

tréner klubu len písomne na tlačive Štartovnej listiny – súpisky.  

2. Systém 

Na každom kole SNWL má každý zápasník 3 zápasy a na základe výsledkov mu budú 

prideľované body do tabuľky. Pokiaľ to bude na základe prihlásených zápasníkov 

možné, budú zápasové dvojice zostavované tak aby vždy zápasili s iným súperom, ale 

z tej istej kategórie. Pri ideálnom stave by mal mať každý zápasník na každom kole 3 

zápasy s tromi rôznymi súpermi. 

V prípade že nebude ideálny stav prihlásených zápasníkov, tak po dohode s trénermi 

je možné aby: 

- zápasili dievčatá s chlapcami 

- zápasili tí istí súperi na jednom kole spolu viackrát (aby sa dosiahol počet 3 zápasov) 

- zápasili medzi sebou súperi z iných kategórii, ale s nie príliš veľkým vekovým 

a váhovým rozdielom 

V každom prípade však zápasník zbiera body len do svojej kategórie! Kategóriu určuje 

rok narodenia a aktuálna váha na vážení pred začiatkom turnaja. 

 

3. Kategórie SNWL na rok 2020  Váži sa vždy bez kimona!  

3.1 Deti mix (chlapci aj dievčatá spolu) 

Kat. ročník  váha v kg, weight in kg    Dĺžka zápasu 

U8 2014 - 2013 - 20,0  + 20,0      2 min 

 
3.2 Chlapci a juniori:       
Kat. Ročník  váha v kg, weight in kg     Dĺžka zápasu 

U10  2012–2011  - 30,0 - 35,0  - 40,0 + 40,0    3 minúty 

U12 2010–2009  - 35,0 - 40,0  - 45,0  + 45,0    3 minúty 

U14 2008–2007  - 40,0  - 45,0  - 50,0 - 55,0 + 55,0   3 minúty 

U16  2006–2005  - 45,0 - 50,0 - 55,0 - 60,0 - 66,0 + 66,0  4 minúty  

U18 2004–2003  - 55,0 - 60,0 - 66,0 - 73,0 - 81,0 + 81,0  4 minúty 

 



3.3 Dievčatá a juniorky 
Kat. Ročník  váha v kg, weight in kg    Dĺžka zápasu 

U10 2012 – 2011  - 28,0 - 32,0 - 36,0 + 36,0    3 minúty 

U12 2010 – 2009  - 32,0 - 36,0 - 40,0 + 40,0    3 minúty 

U14  2008 – 2007   - 44,0 - 48,0 - 52,0 + 52,0    3 minúty 

U16 2006 – 2005  - 52,0 - 57,0 - 63,0 + 63,0    4 minúty 

U18 2004 – 2003 - 57,0 - 63,0 - 70,0 + 70,0    4 minúty  

 

4. Registrácia a váženie 

Na jednotlivá kolá SNWL posielajú tréneri štartovné listiny – súpisky za svoj klub na 

predpísanom tlačive (príloha č. 1). Túto súpisku sú povinný zaslať najneskôr 2 dni pred 

dátumom konania kola. Teda ak je SNWL plánovaná na sobotu, tak najneskôr vo 

štvrtok do 22:00hod je tréner povinný zaslať štartovnú listinu organizátorovi na 

nasledovný mail: 

saisport.miro@gmail.com 

 

Váženie prebieha vždy bez kimona. Váhová tolerancia je 0,5kg a platí pre všetkých 

zápasníkov.  

V prípade preváženia o 0,6 - 1,0kg zápasník ostáva v kategórii do ktorej bol nahlásený 

ale budú mu odobraté body (-5b) za každý zápas na danom kole. 

V prípade preváženia o viac ako 1,0kg bude zápasník preradený do vyššej váhovej 

kategórie a tiež mu budú odobraté body (-5b) za každý zápas na danom kole. 

Váženie prebieha podľa časového harmonogramu ktorý je rovnaký pre všetky kolá 

SNWL. 

7,30 – 9:30 – váženie a prezentácia, kontrola štartovných listín a reverzov  

(reverz príloha č. 2) 

10:00  - začiatok zápasov, zápasiť sa bude od najmenších po juniorov.  

 

 

 

 

mailto:saisport.miro@gmail.com


5. Štartovné 

Deti -  U8, U10, U12, U14   5eur 

Juniori -  U16, U18    7eur 

Platbu štartovného zabezpečuje tréner alebo ním poverená zodpovedná osoba 

hromadne pri vážení za celý klub. Platba prebieha v hotovosti na základe zaslanej 

štartovnej listiny a klub je povinný uhradiť štartovné za všetkých nahlásených 

zápasníkov! Odhlásiť zápasníka je možné najneskôr 16 hodín pred začiatkom zápasov. 

To znamená deň pred kolom ligy do 20:00hod. Po tomto čase už nie je možné 

zápasníka odhlásiť a v prípade že sa nedostaví (nemoc, zranenie a pod) jeho súperi 

automaticky získavajú body za víťazstvo (25b). Zápasníkovi ktorý sa nedostavil, sa 

automaticky zaznamenáva prehra DQ a nezískava žiadne body za dané zápasy. 

6. Bodovanie  
(body do tabuľky SNWL – nemyslí sa tým bodovanie v zápase) 

 
Zápasník získava z každého zápasu body ktoré sa mu zapíšu do karty zápasníka 

(príloha č. 3) a následne sa sčítavajú do tabuľky SNWL.  

Zápasník získava body len do svojej kategórie v ktorej sa aktuálne nachádza a to aj 

v prípade, že by zápasil so zápasníkom z inej kategórie.  

Body sa získavajú nasledovne: 

Výhra na submission (ukončenie pred limitom, vzdanie súpera)   30b 

Výhra na body, pomocné body, alebo pri DQ súpera    25b 

Prehra na body, pomocné body        10b 

Prehra na submission          5b 

Prehra DQ            0b 

Pozn. prehra DQ nastáva vtedy ak zápasník: 

- použil zakázanú techniku alebo pohyb a rozhodca situáciu vyhodnotí ako závažnú 

a zápasníka diskvalifikuje. 

- zápasník prihlásený na dané kolo a nedostaví sa, resp. nenastúpi na zápas, odhlásiť 

zápasníka z turnaja je možné najneskôr 16 hodín pred začiatkom zápasov. 

- zápasníka nie je možné odhlásiť v dobe kratšej ako 16 hodín pred začiatkom zápasov 

– to znamená deň pred kolom ligy do 20:00hod. 



7. Výsledky a zverejňovanie 

Tabuľka bude zverejňované po každom kole  najneskôr 3 dni po skončení kola budú 

výsledky zápasov a aj tabuľka SNWL zverejnená na stránke www.saiclub.sk/liga. Na tej 

istej stránke budú k dispozícii aj tlačivá a dokumenty SNWL na stiahnutie – 

organizačný štatút, reverz, tlačivo na štartovnú listinu a pod.  

V prípade dostatočného počtu zápasníkov a zainteresovaných klubov by sa 

zabezpečila vlastná internetová doména pre stránku Zväzu. 

 

8. Rozhodcovia 

Nakoľko máme záujem o vytvorenie dlhodobej a nízkonákladovej súťaže pre deti 

a mládež, ktorá by mala časom spadať pod oficiálny štátom uznaný športový zväz je 

nutnosť o vyškolenie si vlastných rozhodcov. Do budúcnosti predpokladáme ďalšie 

školenia pre rozhodcov, tak aby časom mal každý klub minimálne dvoch rozhodcov. 

V prípade že klub, ktorý bude oficiálnym členom Zväzu nedokáže zabezpečiť 

rozhodcov bude znášať sankcie v podobe vyššieho štartovného – toto neplatí na rok 

2020. V roku 2020 predpokladáme že klub ktorý bude v spolupráci so Zväzom 

organizovať jednotlivé kolá zabezpečí rozhodcov. Ak toho nebude schopný tak 

rozhodcov zabezpečí Zväz. 

 

9. Finálový turnaj o majstra SR 

Finálový turnaj o majstra SR ja záverečným turnajom celého ročníka SNWL. Na tomto 

turnaji sa stretnú zápasníci ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. až  4. mieste 

a budú zápasiť systémom každý s každým.  

Finálový turnaj bude len pre tie kategórie v ktorých sa počas ročníka nazbieralo 

minimálne 10 zápasníkov. 

Finálového turnaja sa môže zúčastniť len ten zápasník ktorý sa zúčastnil minimálne 3 

kôl SNWL v danom roku. 

Finálového turnaja sa môže zúčastniť len ten zápasník ktorý dodržal váhovú toleranciu 

svoje kategórie na posledných dvoch kolách SNWL (tolerancia max 1,0kg).  

Váhová tolerancia na finálový turnaj je 0,5kg – nepodmienečne! 

 

http://www.saiclub.sk/liga


10. Kalendár SNWL na rok 2020 – 2021 
Z dôvodu pandémie CORONA nebude v roku 2020 možné odzápasiť 
dostatočný počet súťažných kôl. 
Preto sa sezóna 2020 spojí so sezónou 2021 a vyhodnotenie SNWL bude 
na konci roku 2021.  
 
1. kolo   22.2.2020  sobota 
Miesto konania: Telocvičňa SAI CLUBU Martin, Červenej armády 55/24 Martin 
 
2. kolo   26.9.2020  sobota 
Miesto konania: Telocvičňa SAI CLUBU Martin, Červenej armády 55/24 Martin 
 
3. kolo   bude upresnené po dohode s klubmi a tiež podľa opatrení UVZ  
    týkajúcich sa organizovania športových podujatí! 
 
Predpokladáme že v roku 2020 prebehnú ešte 2 kolá SNWL a v roku 2021 5 kôl. 
 
Finálový turnaj  december 2021 
 

11. Registrácia klubu: 

Registrácia klubu do SNWL je bezplatná a v priebehu roku 2020 je možné zaregistrovať klub aj počas 

prebiehajúcej sezóny SNWL 

Táto registrácia slúži len pre registračný systém a nie je záväznou  prihláškou kolektívneho člena do Zväzu 

Registrácia klubu je bezplatná, slúži výnimočne pre účely série turnajov . Pre túto registráciu je potrebné 

kontaktovať organizátora a zaslať mu nasledovné informácie:  

Názov klubu, poštová adresa klubu, tel. číslo, mail a meno hlavného trénera.  

Registračný link sa stránke SAI clubu: www.saiclub.sk  

Riaditeľ turnaja: Miroslav Ševčík, +421 915 879 583, saisport.miro@gmail.com, sevcik@saiclub.sk 

 

Dôležité: podľa pravidiel JJIF sú jasne stanovené zakázané techniky (upozorňujem 

najmä pri deťoch aby nedošlo k nedorozumeniam). Zároveň je predpísaný odev – 

kimono, alebo rushguard a krátke nohavice (bez zipsov a vreciek) pri NOGI. 

Výnimky z pravidiel JJIF – kimono môže byť aj inej farby ako biela modrá alebo 

čierna, ale musí mať predpísaný strih a veľkosť.  To isté platí pri NOGI, zápasník 

nemusí dodržať farebné rozlíšenia rashguardu pri kategórii NOGI. 

Na turnaji budú pri stolíkoch rozhodcov k dispozícii modré a červené rozlišovacie 

opasky! 

http://www.saiclub.sk/


Tabuľka zakázaných techník podľa pravidiel JJIF 
(pravidlá JJIF aj s obrazovou prílohou sú na stránke turnaja a budú k dispozícii aj priamo na turnaji pri 

stolíkoch rozhodcov) 

Por. 

číslo 

U6 – 

U12 

U14, 

U16 

U18, U21, 21+ 

master 

 

1. X   Ukončenie roztiahnutím nôh 
Submission stretching the legs apart  (Banana split)  

2. X X  Škrtenie s tlakom na krčnú chrbticu 
Choke with spinal lock 

3. X X  Priama páka na členok 
Straight foot lock 

4. X X  Škrtenie predlaktím /zápästím s pomocou rukávu 
Ezekiel choke 

5. X X  Priama gilotína 
Frontal guillotine choke 

6. X X  Páka nohou na rameno 
Omoplata 

7. X X  Ťahanie hlavy v triangli  
Pulling head in tringle 

8. X X  Armtriangle 

9. X X  Naskočený guard 
Jump into the guard 

10. X X  Tlak nohami na rebrá alebo obličky v plnom guarde 
Pressing kidney or rips in Closse guard 

11. X X  Páka na zápastie 
Wrist lock 

12. X X  Hod s útokom na jednu nohu pri ktorom má útočník hlavu 
z vonkajšej strany súperovho tela 
Single leg takedown with the head of the attacker outside the 
opponents body 

13. X X  Tlak na biceps 
Biceps slicer 

14. X X  Tlak na lýtko 
Calf slicer 

15. X X  Priama páka na koleno 
Knee bar 

16. X X  Rotačná páka na členok (do vnútornej strany) 
Toe hold  

17. X X X Rozbíjanie guardu narazením súpera o žinenku 
Slam 

18. X X X Páka na krčnú chrbticu bez škrtenia 
Spinal lock without choke 

19. X X X Páka na nohu cez pätu s fixáciou priehlavku 
Heel hook 

20. X X X Rotačné páka na koleno 
Locks twisting the knees 

21. X X X Priama páka na členok s rotáciou tela do vnútornej strany 
Straight foot lock and Turning inside 

22. X X X Postranný tlak na koleno (noha krížom cez nohu smerom 
z vonkajšej strany do vnútra cez os tela 
Lateral pressure to the knee (by crossing out in) 

23. X X X Páka na členok s rotáciou vonkajšej strany 
Toehold with outside turn 

24. X X X Zhodenie strihnutím nôh – hasami gaeši, (kani basami) 
Scissor throw 

25. X X X Páky na prsty 
Finger lock 

26. X X X Hody ktoré hodia protivníka priamo na krk alebo hlavu 
Takedown forcing on the head or neck (suplex) 



 


