
 

41. NOVOLETNI TURNIR 2021 
JUDO KLUB IVO REYA 

Organizator:    Judo klub Ivo Reya Celje 

Kraj:                 I. Gimnazija, Kajuhova 2, 3000 Celje 

Date:                 sobota 4.12.2021 

Urnik:               7:30 - 8:15        tehtanje mlajših dečkov in mlajših deklic (U12) 

                           8:15 - 9:45       žreb (U12) 

                           9:00                  pričetek tekmovanja (U12) 

                          11:30 - 12:15    tehtanje mlajših kadetov in mlajših kadetinj (U16) 

                          14:30 - 15:15    tehtanje starejših dečkov in starejših deklic (U14) 

U12  2010, 2011  

                 fantje:  -27 kg, -29 kg, -32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg 

               dekleta:  -25 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, +52 kg    

U14  2008, 2009  

                 fantje:  -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg 

               dekleta:  -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg  

U16  2006, 2007  

                 fantje:  -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg 

               dekleta:  -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  

Tekmovalna taksa:    12 € za tekmovalce, ki so prijavljeni do četrtka 2.12, 

Prijava tekmovalca na dan tekmovanja je 18 €, ob prijavi je potrebno imeti orginalen natisnjen seznam iz 

judo registra. V nasprotnem primeru se bo podrazumevalo, da tekmovalec še ni prijavljen na turnir. 

Nagrade:    

Medalje za 1., 2. in 3. uvrščene v vsaki kategoriji. Prvi trije klubi v skupnem seštevku prej-

mejo pokal.  

Način tekmovanja:      

              Tekmovanje poteka po JZS, KUP sistem z dvojnim repesažom.  

               V kategoriji, kjer je število tekmovalcev pet ali manj potekajo borbe vsak z vsaki. 

              V kategoriji, kjer sta dva tekmovalca se tekmuje na dve dobljeni zmagi. 



Trajanje borb:     U12 - 2 min 

                               U14 - 3 min 

                               U16 - 3 min 

Dodatne informacije: 

GORAN JANJIĆ +386 (0)41 45 38 50, e-mail: jkivoreya@gmail.com 

POSEBNO OBVESTILO:  

SAMO DRUGO KLICANI TEKMOVALEC LAHKO IMA MODRO KIMONO. 

V DVORANI OBVEZNA NOŠENJE MASKE, UPOŠTEVANJE HIGIENE KAŠ-

LJA, OHRANJATI MEDSEBOJNO RAZDALJO IN RAZKUŽEVANJE ROK.  

 

TEKMOVANJE SE BO ODVIJALO BREZ GLEDALCEV. 

COVID-19 PROTOKOL 

  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. 

Športnik mlajši od 18 let morajo imeti izpolnjeno izjavo o samotestiranju. Izjave je potrebno oddati pri ob 

registraciji ekipe.. 

 

Vsi tekmovalci in trenerji morajo biti prijavljeni preko aplikacije JudoManager. 


