PROPOZICIJE
ZA DRŽAVNO PRVENSTVO PO PASOVIH ZA LETO 2021

ORGANIZATOR:

Judo Zveza Slovenije in JK Acron Slovenj Gradec

KRAJ TEKMOVANJA:

Športna dvorana Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj
Gradec

DATUM IN ČAS:

SOBOTA, 26.06.2021
11:30 - 12:15
12:15 – 12:45
13:30

VRSTA TEKMOVANJA:
TRAJANJE BORBE:

prijava in tehtanje;
žrebanje;
pričetek tekmovanja (oz.po končanem DP
za mladince/mladinke)

Posamezno po kategorijah, letniki 2006 in starejši

1.KYU - 4 min
2.KYU, 3.KYU, 5.KYU, 7.KYU - 3 min
TEKMOVALCI:
TEKMOVALKE:

po stopnji pasu do 73kg in nad 73kg

po stopnji pasu do 57kg in nad 57kg

Rumeni pas (7. kyu)
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci belega (9. kyu) oziroma belo-rumenega pasu (8. kyu).
Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 7. kyu, v kolikor sta v kategoriji vsaj 2
tekmovalca oziroma tekmovalki.
Oranžni pas (5. kyu)
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci rumenega (7. kyu) oziroma rumeno-oranžnega pasu (6.
kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 5. kyu, v kolikor sta v kategoriji vsaj 2
tekmovalca oziroma tekmovalki.
Zeleni pas (3. kyu)
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci oranžnega (5. kyu) oziroma oranžno-zelenega pasu (4.
kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 3. kyu.

Modri pas (2. kyu)
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci zelenega pasu (3. kyu). Zmagovalka oziroma
zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 2. kyu, v kolikor sta posamezni težinski kategoriji vsaj 4
tekmovalci oziroma tekmovalke.
Rjavi pas (1. kyu)
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci modrega pasu (2. kyu). Zmagovalka oziroma
zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 1. kyu, v kolikor sta posamezni težinski kategoriji vsaj 4
tekmovalci oziroma tekmovalke.
PRAVICO DO NASTOPA:

Vsi pravilno registrirani tekmovalci JZS za leto 2020 (IJF registracija)

Testiranja na COVID-19: Vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki, organizacijsko osebje – brez
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izjeme) morajo imeti za vstop v dvorano opravljen negativni
HAG/PCR test, ki ni starejši od 72 ur ali enega od potrdil spodaj.
Original izvid PCR testa se pokaže pri vstopu v dvorano, rezultati HAG
testa se pokažejo na mobilni napravi, na katero je posameznik prejel
rezultat in sicer se kot veljaven rezultat HAG testa štejejo 3 zaporedni
SMS-i. Brez negativnega izvida HAG ali PCR testa oseba nima vstopa v
dvorano. Vse osebe naj imajo s sabo osebni dokument:
Za tiste, ki so virus že preboleli, se ne rabijo testirat, morajo pa imeti
s sabo enega od spodnjih treh dokazil (v originalu):
Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni
potrebna osebam, ki imajo:
dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni,
razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka
simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je
preteklo od prejema:
drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer
najmanj sedem dni,
drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna
najmanj 14 dni,
prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca
AstraZeneca najmanj 21 dni,
odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in
Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of
India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya
National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj
14 dni,
drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech
najmanj 14 dni ali
drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm
najmanj 14 dni.
dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke)
in dokazilo, da je bila vobdobju do največ osem mesecev od
pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z

•

PRIJAVE:

enim odmerkom cepiva Biontech/Pfizer ali Moderna, pri čemer se
zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.
dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke)
in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od
pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z
enim odmerkom cepiva Biontech/Pfizer ali Moderna, pri čemer se
zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.
TEKMOVALCI IN TRENERJI morajo biti prijavljeni na tekmovanje preko
Judo registra, vodja ekipe mora 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.

Postopek prijave

Ko boste vstopili na prijavo, naj imajo vsi udeleženci pripravljene izvide
testov oz.potrdila, da bo prijava opravljena v najkrajšem možnem času.
Izvide testov oz.potrdila bodo kazali v takšnem zaporedju kot bodo
vneseni na vašem seznamu.
Za svojo ekipo je odgovoren vodja ekipe, kateri mora poskrbeti, da
bodo imeli vsi nadete obrazne maske in da si bodo ob vstopu v
dvorano razkužili roke.
V primeru, da kateri od udeležencev izvidov testiranja ne bo imel s sabo,
ne more vstopiti v športno dvorano, zato pozivamo vse, ki boste določeni
za vodje, da pred odhodom preverite ali imajo vsi s sabo potrebno
dokumentacijo.

TAKSA:

15,00 € za prijave do četrtka v tednu tekmovanja
20,00 € za pozne prijave (od petka v tednu tekme do pričetka
tekmovanja)

NAČIN TEKMOVANJA:

(1) En tekmovalec v težnostni kategoriji: Osvoji prvo mesto. To velja za vse
starostne kategorije. (2) Dva tekmovalca v težnostni kategoriji: Končni
zmagovalec je tisti, ki prvi zmaga dve borbi. (3) Trije, štirje, pet
tekmovalcev v težnostni kategoriji: Tekmovalci se pomerijo med seboj po
sistemu vsak z vsakim (round robin). Končno uvrstitev določa seštevek
zmag. Če je ta izenačen, odloča seštevek tehničnih točk. Če je tudi seštevek
tehničnih točk izenačen, šteje zmaga v medsebojnem dvoboju. Če pride do
kroga medsebojnih zmagovalcev (vsak ima po 1 zmago in 1 poraz ter
enako število osvojenih tehničnih točk), je višje uvrščen tekmovalec, ki je
na uradnem tehtanju lažji. Podeli se po ena zlata, srebrna in bronasta
medalja. (4) Trije, štirje ali pet tekmovalcev na državnem prvenstvu v
težnostni kategoriji v starostnih kategorijah mlajših kadetinj in kadetov
(U16), kadetinj in kadetov (U18), mladink in mladincev (U21), mlajših
članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov velja tekmovalni sistem
3. odstavka 10. člena tega pravilnika. (5) Šest ali sedem tekmovalcev na
državnem prvenstvu v težnostni kategoriji v starostnih kategorijah
mlajših kadetinj in kadetov (U16), kadetinj in kadetov (U18), mladink in
mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in
članov, velja tekmovalni sistem dveh skupin. Pri žrebu se oblikuje skupina
A in skupina B. Znotraj skupine se tekmovalci pomerijo po sistemu vsak z
vsakim. Zmagovalec skupine A je 1. nosilec polfinala in zmagovalec
skupine B je 2. nosilec polfinala. Drugo uvrščeni v skupini A je 3. nosilec
polfinala in drugo uvrščeni v skupini B je 4. nosilec polfinala. Tretje
uvrščena v skupinah zasedeta 5. mesto. Poraženca polfinala osvojita 3.

in tehtanja:

mesto. Zmagovalca polfinala se borita v finalu. (6) Šest in več tekmovalcev
v težnostni kategoriji, razen na državnem prvenstvu starostnih kategorij
mlajših kadetinj in kadetov (U16), kadetinj in kadetov (U18), mladink in
mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in
članov, kjer je osem tekmovalcev in več: - kup sistem z dvojnimi
popravnimi borbami.

Postopek izhoda in

V kolikor bo katera oseba želela iz športne dvorane med
dogodkom in se bo želela vrniti v športno dvorano, bo ob izstopu prejela
poseben kartonček z imenom in priimkom, ki ga bo pri ponovnem vstopu
vrnila osebi pri vhodu.

ponovnega vstopa:

RAZNO:

•
•

Toleranca – 1kg

Tekmovalec lahko modri 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, 26.05.2021

