
57. Mednarodni turnir NAGAOKA 2021 
 
 
 
 
 

KRAJ TEKMOVANJA  
 
Dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana 
 
 

URNIK TEKMOVANJA 
 

 
NEDELJA, 21. NOVEMBER 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STAROSTNE IN TEŽINSKE KATEGORIJE 

 
Kadeti in kadetinje (U 18): letniki 2004, 2005 in 2006 
Kategorije (M): do 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg 
Kategorije (Ž): do 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg 
Mlajši člani in članice (U 23): letniki 1999 – 2006  
Kategorije (M): do 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg 
Kategorije (Ž): do 48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 kg 
Člani in članice (15 +): letnik 2006 in starejši 
Kategorije (M): do 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg 
Kategorije (Ž): do 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kg 

 

PRAVILA 

 
Tekmovanje poteka po pravilih JZS za posamezno starostno kategorijo. Tekmovanje se točkuje za 
slovenski pokal v vseh starostnih kategorijah. 

 
 

TRAJANJE BORB 
 

 
 
 
 

8.00  – 9.15 
 9.15 –10:00 
10.00 –13.00 

- prijava in tehtanje 
- žrebanje 
- tekmovanje 

 
U 18 

 

10.00 – 11.15 
11.15 – 12.00 
12.00 –16.00 

- prijava in tehtanje 
- žrebanje 
- tekmovanje 

 
U 23 

11.30 – 12.45 
12.45 – 13.30 
13.30 –18.00 

- prijava in tehtanje 
- žrebanje 
- tekmovanje 

 
15+ 

(U 18) 4 minute 

(U 23) 4 minute 

(16 +) 4 minute 



TOČKOVANJE IN NAGRADE 

 
Na osnovi seštevka rezultatov prvih štirih mest v vsaki kategoriji, se po sistemu 10 – 7 – 5 izračuna 
ekipnega zmagovalca. V kolikor imata dve ali več ekip enako število točk, je bolje uvrščena tista ekipa, 
ki doseže več prvih, drugih ali tretjih mest. Če je v kategoriji manj kot 5 tekmovalcev,  
se točkuje po sistemu 5 – 3 – 1. Uvrstitev brez borbe se ne točkuje.   

 
V starostni kategoriji članov (16 +) je za prvo mesto predvidena nagrada 100 €, ki jo prejme klub 
tekmovalca. V kategoriji mora tekmovati najmanj deset tekmovalcev, da se denarna nagrada podeli.  
Najboljši štirje posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Prvouvrščene ekipe prejmejo pokale.  
Najboljša ekipa v skupnem seštevku drugega dne (U 18, U 23, 16 +) prejme pokal »NAGAOKA 
2021«. 
 

 
TEKMOVALNA TAKSA 

 
Tekmovalna taksa znaša 15€ na osebo, v primeru dvojnega nastopa pa 25€. Prijave v aplikaciji 
JudoManager so možne do četrtka 18. novembra zvečer. 
 
Tekmovalna taksa se lahko poravna izključno na TRR organizatorja po izstavljenem računu 
(podpisan prijavni list šteje kot naročilnica). 

 

 
COVID DOLOČBE 
 
Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev. Za vse prisotne je obvezna uporaba obrazne maske. 
 
Vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki, organizacijsko osebje – brez izjeme) morajo za vstop v 
dvorano dokazovati izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim potrdilom. Poleg tega morajo vsi udeleženci 
podpisati tudi izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT. Izjavo je potrebno oddati ob registraciji ekipe. 
 
Vsi tekmovalci in trenerji morajo biti prijavljeni preko aplikacije JudoManager. Vstop v dvorano bo 
omogočen tekmovalcem samo v času tekmovanja njihove starostne kategorije po urniku. 
 
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev ali varnost njihove 
lastnine.  

  

 
DODATNE INFORMACIJE 
 

Organizator tekmovanja: Judo klub Olimpija  
Spletna stran: judo-olimpija.com 
E – pošta:  judo.olimpija@gmail.com    
031 844 505 (Jaka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJATELJI KLUBA: 
 
     

        

mailto:judo.olimpija@gmail.com

