P R O P O Z I C I J E ZA IZVEDBO TEKMOVANJA ODPRTO
DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANOV 2021

ORGANIZATOR:

JK Štorkljice, JK Klima center Tratnjek Beltinci in JZS

KRAJ TEKMOVANJA:

Športna dvorana OŠ 1, Murska Sobota

DATUM IN ČAS:

SOBOTA, 11.12.2021
URNIK:
8.30h – 9.30h Covid protokol, tehtanje in žreb veterani
9.30h – 12.30h Tekmovanje veterani
12.45h Postavitev treh skupin judoistov v dvorani
13.00h KulturnI program
14.00h Podelitve medalj veterani

PRAVICO DO NASTOPA:

Športniki stari 30 let ali več, za moške in ženske, ki v
zadnjih dveh letih niso sodelovali na uradnem tekmovanju, ki
ga je organizirala Judo Zveza Slovenija. Tekmovanje je odprto
tudi za tujce.

NAČIN TEKMOVANJA:

Tekmovanje po kategorijah, bo potekalo po CUP sistemu z
dvojnim repasažem in vsak z vsakim, če v kategoriji niso več
kot 4 tekmovalci. Organizator si pridržuje pravico do
spremembe načina tekmovanja.

VRSTA TEKMOVANJA:
DP Veteranke in veterani

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M8+

Letnik

Kategorija

1991 1987
1986 1982
1981 1977
1976 1972
1971 1967
1966 1962
1961 1957
1956 1952
1951 in starejši

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F8+

OPEN: 1991-

30 – 34 let
35 – 39 let
40 – 44 let
45 – 49 let
50 – 54 let
55 – 59 let
60 – 64 let
65 – 69 let
70 in več

OPEN: 70+

KATEGORIJE:
M -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, OPEN: -81kg, +81kg
Ž (F) -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78kg, OPEN: -63kg,+63kg

PROTOKOL COVID-19:
Vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki, organizacijsko osebje
– brez izjeme) nad 12 let morajo imeti za vstop v dvorano
izpolnjen pogoj PCT, ki ga dokazujejo z:
1. Potrdilom ali izvidom o prebolelosti (ki je starejše od 10 dni,
vendar ne več kot 180 dni)
2. Potrdilom o polni cepljenosti zoper COVID-19, ki so v Sloveniji
priznana (velja digitalno potrdilo, izpolnjena kartica cepljenja
proizvajalca cepiva, vpis v knjižico o cepljenju, izdano potrdilo o
opravljenem cepljenju, dokazilo iz spletne aplikacije zVEM,
digitalno COVID potredilo tretje države v digitalni ali papirni
obliki)
3. Potrdilom, da je prebolela COVID in dokazilo, da je bila cepljena
zoper COVID z enim odmerkom enega od veljavnih cepiv,
najkasneje v osmih mesecih od pozitivnega rezultata
4. Je testirana na prisotnost virusa SARS-COV-

-

PRIJAVE:

2. Vse prisotne osebe lahko imajo opravljene
ali:
normalni HAG test, ki ni starejši od 48 ur ali
PCR test, ki ni starejši od 72 ur
(kot dokazilo za navadni HAG in PCR velja digitalno COVID potrdilo
EU s QR kodo, dokazilo o testiranju is aplikacije zVEM, pisno
potrdilo izvajalca testiranja, digitalno potrdilo tretje države)
Potrdila z sms-i ne veljajo več kot dokazilo!
Slovenski tekmovalci se prijavijo preko JUDO REGISTRA JZS:
https://admin.judomanager.com/login
Tuji tekmovalci se prijavijo po elektronski pošti :
filip.lescak@hotmail.com

ROK ZA PRIJAVE : 5.12.2021

TEKMOVALNA TAKSA:

INFORMACIJE:

Tekmovalna taks znaša 15,00 e in se poravna na dan
tekmovanja v Murski Soboti.

Filip Leščak , 00386(0)41 512 438, filip.lescak@hotmail.com

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, 10.11.2021

