
 
 

 
 
 
4. POKAL GORICE    
 
OSNOVNE INFORMACIJE 
Datum: nedelja, 17.10.2021 
Kraj dogodka: športna dvorana Balon, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova 
Gorica 
 
KATEGORIJE 
URADNA KATEGORIJA ZA SLOVENSKI POKAL 
U12 - Ml. dečki/deklice l. 2010 – 2011 - tekmujejo v judo borbi po 
prilagojenih pravilih za U12 
U14 – St. dečki/deklice 2008 – 2009 - tekmujejo v judo borbi po 
prilagojenih pravilih za U14 
 
KATEGORIJE, KI NE ŠTEJEJO ZA SLOVENSKI POKAL 
Judo vrtec l. 2016 in mlajši ter letnik 2015 (ZAČETNIKI, 1. razred, ki še 
ne obvladajo judo borb, lahko tekmujejo v sumo borbah)  - tekmujejo 
v sumo borbah 
U8 - Mlajši cicibani l. 2014 – 2015 - tekmujejo v judo borbi po 
prilagojenih pravilih za U8 
U10 - Cicibani l. 2012 – 2013 - tekmujejo v judo borbi po prilagojenih 
pravilih za U10 
Mlajše tekmovalce U8 in U10 bomo razdelili najbližje po teži v skupine 
po 4 
 
Razdelitev po kategorijah  
URADNA KATEGORIJA ZA SLOVENSKI POKAL 
Mlajše deklice U12 
-25kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, +52kg 

Mlajši dečki U12 
-27kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, +55kg 
Starejše deklice U14 
-32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg 
Starejši dečki U14 
-34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg 
 
KATEGORIJE, KI NE ŠTEJEJO ZA SLOVENSKI POKAL 
Cicibanke U10 
-25kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg,-44kg, -48kg, +48kg 
Cicibani U10 
-27kg, -29kg,-32kg, -35kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg 
 
PRAVILA BORB 
Otroci U8, trajanje borbe: 2 minuti 
Otroci letnik 2014: Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov – kansetsu 
waza, davljenje – shime waza, metov neposredno z obeh kolen (drop 
seoi nage), stiskanje z roko okoli vratu in izvajanje tehnik z 
neposrednim metanjem ali vlečenjem na glavo. Prepovedano je 
direktno izvajanje telesnih metov. Pred pričetkom borbe se 
nasprotnika primeta dvoročno za kimoni. Vsa ostala pravila določajo 
sodniška pravila Mednarodne judo federacije (IJF). 
 
Otroci letnik 2015:  
Dečki in deklice nastopajo skupaj. Pred pričetkom borbe (SUMO) se 
nasportnika primeta dvoročno za kimoni. Zmagovalec je tisti, ki prvi 
prejme tri točke. Za točko pri SUMO borbi se šteje, če se nasprotnika 
potisne iz borilnega prostora, če nasprotnik poklekne na eno ali obe 
koleni ali če se nasprotnika vrže ali zavrti na tla. 
 
Cicibani in cicibanke U10, trajanje borbe: 2 minuti 
Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov – kansetsu waza, davljenje – 
shime waza, metov neposredno z obeh kolen (drop seoi nage), 
stiskanje z roko okrog vratu in izvajanje tehnik z neposrednim 
metanjem ali vlečenjem na glavo. Prepovedano je direktno izvajanje 
telesnih metov. Vsa ostala pravila določajo sodniška pravila 
Mednarodne judo federacije (IJF). 



 
 
Mlajši dečki in deklice U12, trajanje borbe: 2 minuti 
Prepovedane so tehnike vzvodov – kansetsu waza, davljenje – shime 
waza. Vsa ostala pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo 
federacije (IJF). 
 
Starejši dečki in deklice U14, trajanje borbe: 3 minute 
Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov – kansetsu waza (sodniška 
pravila EJU za starostno skupino kadetov), davljenje – shime waza. Vsa 
ostala pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo federacije 
(IJF). 
   
URNIK TEKMOVANJA 
08:00 – 8:45 Prijava in tehtanje za U12 
08:45 – 9:30 Žrebanje 
9:30 Pričetek tekmovanja za U12 
10:30 – 11:15 Prijava in tehtanje za U14 
11:15 – 12:00 Žrebanje 
12:00 Pričetek tekmovanja U14 
13:00 – 13:30 Prijava in tehtanje za U8, U10 in mlajše 
13:30 – 14:00 Žrebanje 
14:00 Pričetek tekmovanja za U8, U10 in mlajše 

 
Tekmovanji U12 in U14 poteka po CUP sistemu z repasaži. V kategoriji 
z manj kot 5-imi tekmovalci po sistemu vsak z vsakim. Kar ni zajeto v 
propozicijah, velja pravilnik JZS. 
 
TEKMOVALNA TAKSA 
Tekmovalna taksa znaša 12 EUR na tekmovalca za predhodne prijave 
preko JZS registra in 15€ za prijave na dan tekmovanja. 
 
NAGRADE 
V starostnih kategorijah U12 in U14 prvi trije tekmovalci (dve tretji 
mesti) v posamezni kategoriji prejmejo medalje. V ostalih starostnih 
kategorijah prejmejo medalje vsi tekmovalci. Tri najboljše ekipe 

prejmejo pokal. Podelitve bodo potekale na koncu vsake starostne 
kategorije. Podelitev skupnih pokalov pa bo na koncu tekmovanja. 
PRIJAVA 
Za tekmovalce starostne kategorije U12 in U14 prijave potekajo preko 
registra JZS. Za tekmovalce ostalih kategorij je obvezna predhodna 
prijava na tekmovanje. Klubi morajo najkasneje do nedelje, 10. 
oktobra 2021 prijaviti udeležbo in število tekmovalcev, najkasneje do 
srede, 13. oktobra 2021 pa poslati točno prijavo na e-mail: 
judo.gorica@gmail.com. Organizator ima pravico spremeniti 
tekmovalna pravila. Za morebitne poškodbe in za osebno lastnino 
tekmovalcev pred, med in po tekmovanju organizator ne prevzema 
odgovornosti. V telovadnici je obvezna uporaba copat ali čistih 
športnih copat.  
 
UKREPI COVID-19 
Vsi udeleženci se morajo strogo držati navodil COVID-19, ki jih bodo 
klubi prejeli na E-mail, izobešeni pa bodo tudi pred vhodom v dvorano 
in v dvorani. Pri vstopu v dvorano je obvezno nošenje maske (razen 
tekmovalcev v času trajanja njihovih borb), upoštevanje higiene kašlja, 
ohranjanje osebne razdalje in razkuževanje rok. Dostop do tribune je 
dovoljen samo staršem, katerih otroci tekmujejo v določeni starostni 
kategoriji. Po podelitvi kolajn njihovim otrokom bodo morali zapustiti 
tribuno in dvorano. Staršem bo omogočen vstop v dvorano ob 
izpolnjenem PCT pogoju. Po vsaki zaključeni kategoriji bodo tudi 
tekmovalci zapustili prizorišče. Vljudno prosimo, da upoštevate 
priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19. 
 
KONTAKT 
E: judo.gorica@gmail.com        
T: +386 (0)51 334 450                                                                                                        

     Darko Marković 
    Predsednik Judo klub Gorica 
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