
 
 

 
 
 
 

 
P R O P O Z I C I J E 

ZA DRŽAVNO PRVENSTVO KADETI/KADETINJE IN 
ST.DEČKI/ST.DEKLICE  ZA LETO 2020 

 

Organizator:   Judo Zveza Slovenije in Judo klub Velenje 
 
Kraj tekmovanja:  ŠRZ Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 
 
 
Datum in čas:  SOBOTA, 25.01.2020 
 
 
KADETI/KADETINJE: 

08.00 - 08:45 prijava in tehtanje; 
08:45 - 09:15 žrebanje; 

      09:30 pričetek tekmovanja 

ST.DEČKI/ST.DEKLICE:   
   

11:30 - 12:15 prijava in tehtanje; 
12:15 - 12:45 žrebanje; 
 

*pričetek tekmovanja takoj po končanem DP za 
kadete/kadetinje (predvidoma ob 13.00 uri) 

 

Vrsta tekmovanja:  Posamezno po kategorijah 
  
 
St.dečki/st.deklice letniki: 2007, 2008     BORBE: 3 minute  
 

ST.DEČKI :   -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg 
ST.DEKLICE: -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg  

Kadeti/kadetinje, letniki: 2003, 2004, 2005       BORBE: 4 minute 
 

KADETI:  -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg   
KADETINJE: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Pravico do nastopa: Vsi pravilno registrirani tekmovalci JZS za leto 2020 
      (kadeti/kadetinje potrebujejo IJF registracije, st.dečki/st.deklice  
      potrebujejo JZS registracije) 
 
Način tekmovanja: Tekmovanje po kategorijah bo potekalo po CUP sistemu z     
    dvojnim 'repesažem'. 

Nagrade:    Najboljši posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
 
Prijave:   Tekmovalci morajo biti prijavljeni na tekmovanje preko Judo 

registra, predstavniki kluba morajo imeti s sabo ob prijavi 
natisnjen prijavni list iz Judo registra. Judo register je za prijave 
odprt do četrtka do 00.00 v tednu ko poteka tekmovanje. 

  V kolikor predstavnik kluba ne prijavi tekmovalcev preko Judo 
registra ali s sabo na tekmovanju nima natisnjenega prijavnega 
lista, ki ga je natisnil iz Judo registra, mora na prijavi imeti s sabo 
dokazilo o registraciji tekmovalca za leto 2020.  

 
 Vsi tekmovalci morajo imeti s sabo veljavno člansko kartico. 
 
Taksa:   15,00 € za prijave do četrtka v tednu tekmovanja 

20,00 € za pozne prijave (od petka v tednu tekme do pričetka 
tekmovanja) 

 
Nosilci: Klubi lahko postavijo svoje nosilce (žreb se lahko opravi samo 

enkrat) 
 
Borilni prostor: 4 borilni prostori 
 
Tekmovalec lahko modro kimono uporablja samo kot drugo klicani na tekmovanju za 
vsako posamezno borbo.  
 
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in za osebno lastnino 
tekmovalcev. 

OPOZORILO: VSTOP V TELOVADNICO JE MOŽEN SAMO V ŠPORTNIH COPATIH 
 
Športni pozdrav! 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Slovenska Bistrica, 03.01.2020 
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