POKAL NOVEGA MESTA V JUDU 2022
Organizator:
Kraj tekmovanja:
Datum tekmovanja:

ŠPORTNO DRUŠTVO BUSHIDO
ŠPORTNA DVORANA MAROF,
Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto
sobota 2. 4. 2022

URNIK TEKMOVANJA:
U14
08:00 – 08:45
08:45 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 –

kontrola prijav in tehtanje,
žrebanje,
otvoritev tekmovanja
tekmovanje,

U12
11:00 – 11:45
11:45 – 12:15
12:30 –

kontrola prijav in tehtanje,
žrebanje,
tekmovanje,

U8 in U10;
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 –

kontrola prijav in tehtanje,
žrebanje in ogrevanje,
tekmovanje,

STAROSTNE IN TEŽNOSTNE KATEGORIJE:
St. dečki in deklice (U14), rojeni 2009 in 2010
Mlajši dečki in deklice (U12), rojeni 2011 in 2012
Starejši cicibani in cicibanke (U10), rojeni 2013 in 2014
Mlajši cicibani in cicibanke (U8), rojeni 2015 in mlajši
U 14, tekmovalne kategorije:
St. dečki; -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg in + 66 kg.
St. deklice; -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, 63 kg in + 63 kg.
Borbe trajajo 3 minute.
U 12, tekmovalne kategorije:
Ml. dečki -29 kg, -32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -55 kg, +55 kg
Ml. deklice -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, 52 kg, +57 kg
Borbe trajajo 2 minuti.
U8 in U10 Tekmovalci v teh starostnih skupinah bodo razvrščeni po skupinah z največ 8 tekmovalcev
(razvrščanje bo potekalo po teži). Pri velikem razponu pa bo v skupini tudi manjše število tekmovalcev.
Tekmovalo se bo po cup sistemu z repasažem. Pri skupini petih tekmovalcev in manj pa vsak z vsakim.
Borbe trajajo 1,5 minute.
Starostni kategoriji U8 in U10 tekmujeta po prilagojenih pravilih.
Prepovedani so meti z obeh kolen (drop seio nage), meti s stiskom nasprotnika okoli vratu (koshi guruma),
telesni meti (tomoe nage, ura nage). V kategoriji U8 se morata tekmovalca pred pričetkom borbe prijeti za

kimoni.
Uvrstitve v kategorijah U12 in U14 se točkujejo za Slovenski pokal.
Tekmovalna taksa znaša 15,00 € za vsakega tekmovalca, ki ga ekipa prijavi do srede, 30. 3. 2022. Za
prijavljene na dan tekmovanje pa znaša tekmovalna taksa 20 €.
PREDHODNE PRIJAVE
Tekmovalce je potrebno prijaviti preko judo registra. Tekmovalce v starostnih kategoriji U8, U10 prijavite tudi
preko elektronske pošte na priloženi prijavnici na e-mail: patricia.jerman@gmail.com. Prijave pošljite do srede
30. 3. 2022 do 20:00 ure.
Organizator si pridržuje pravico, da po presoji okoliščin delno spremeni propozicije. Organizator ne prevzema
odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev ali varnost njihove lastnine. Predlagamo, da imajo
tekmovalci urejeno zdravstveno zavarovanje.
NAGRADE:
1., 2. in dve 3. uvrščeni tekmovalci v kategoriji prejmejo kolajne;
1., 2. in 3. uvrščene ekipe prejmejo pokal;
Pokal za najboljšo tekmovalko in najboljšega tekmovalca v starostnih kategorijah U12 ali U14.
TOČKOVANJE ZA EKIPNI VRSTNI RED:
1. mesto
10 točk;
2. mesto
7 točk;
3. mesto
3 točke;
nastop na tekmovanju 1 točka.
Prepovedi:
Na tekmovalni prostor je prepovedano vnašati alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi, pirotehnične
izdelke, nevarne predmete ali snovi.
Ostalo:
Za udeležbo na tekmovanju morajo vsi udeleženci upoštevati in spoštovati ukrepe in priporočila NIJZ, ki bodo
na dan tekmovanja v veljavi.
INFORMACIJE: Metod Jerman: 041 422 666, e-mail: patricia.jerman@gmail.com.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

