JUDO KLUB DRAVA PTUJ 1960 - 2022

2022
Športna dvorana MLADIKA
Čučkova ulica 8, PTUJ
DATUM: sobota, 9.4.2022
Prijave na tekmovanje:
Za vse tekmovalce je odprta predhodna
prijava na tekmovanje preko JUDO
REGISTRA JZS. Za U-10 nam pošljite priloženo
razpredelnico do 7. aprila 2022 na e-mail:
judoklubdrava@gmaiI.com.
Način tekmovanja:
Tekmovanje za U-12, U-18, U21 in U-23 se
odvija po KUP sistemu z repasaži.
V kategorijah z manj kot 5 tekmovalci
po sistemu vsak z vsakim. Kar ni zajeto v
propozicijah, velja pravilnik JZS.

Pridržujemo si pravico, da na dan
tekmovanja, odvisno od števila prijav v
starostni kategoriji U-10 športnike/ce
razdelimo v skupine najbližje po teži.
Tekmovalna taksa se poravna pred tehtanjem.
Uradno tehtanje bo tudi v petek med 18.30-19.30 uro.

Starostne kategorije:
U-10 (2013, 2014)

U-12

(2011, 2012)

U-18 (2005 do 2008)
U- 21 (2002 do 2007)
U- 23 (2000 do 2007)
Tekmovalna taksa:
U-10/U12/U18 = 15€, na dan
tekmovanja 18€.
U-21 in U23 = 20€.
Pri U18 smo dodali letnik 2008.

Nagrade:
• Najboljši v kategoriji prejmejo
kolajne.
• Pokale prejme 5 prvo uvrščenih kip v
skupnem vrstnem redu vseh
starostnih kategorij.
• Zmagovalec prejme veliki
odvisno od
Pokal Ptuja 2022.

razdelimo v sku
Lokacija dvorane: Mestni stadion,
športna dvorana Mladika, kjer je tudi naš
Judo center Drava Ptuj.

Točkovanje
Točkovanje za Slovenski pokal: Starostne skupine U-12, U21 in U-23.
Za ekipno uvrstitev: Prvih pet mest se točkuje po sistemu 10-7-5-3, vendar mora biti v kategoriji vsaj
pet tekmovalcev. Pri manj tekmovalcih v kategoriji se mesta točkujejo po sistemu 7-5-2-1. Vsak
udeIeženec/ka prejme ob prijavi 1 točko.
V primeru spremenjenih okoliščin si organizator pridržuje pravico do delnih sprememb propozicij.
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in osebno lastnino udeležencev
tekmovanja.
Vstop v športno dvorano je dovoljen v športnih copatih. Vodje ekip so dolžni poskrbeti, da bodo
udeleženci spoštovali hišni red in navodila glede zagotavljanja varnosti pred Covid-19.
Tekmovanje se bo odvijalo na 4 borilnih površinah.

2022
STAROSTNE
KATEGORIJE

KATEGORIJE

U10 dekleta

-18, -22, -26 , -30,
-34, -38, - 42, +42

2 MIN

od 8:30 do 9:15

10:00

U12 dekleta

-27, -30, -33, -36,
-40, -44, -48, -52,
-57, +57

2 MIN

od 8:30 do 9:15

10:00

U10 dečki

-20, -24, -28, -32,
-36, -40, -44, +44

2 MIN

od 8:30 do 9:15

10:00

2 MIN

od 8:30 do 9:15

10:00

3 MIN

od 10:45 do 11:30

Takoj po zaključku
borb U12

U18 kadeti

-50, -55,-60, -66,
-73, -81, -90, +90

3 MIN

od 10:45 do 11:30

Takoj po zaključku
borb U12

U21 mladinke

-48, -52,-57, -63,
-70, -78, +78

4 MIN

od 11:30 do 12:45

Takoj po zaključku
borb U12

U21 mladinci

-50, -55,-60, -66,
-73, -81, -90, +90

4 MIN

od 11:30 do 12:45

Takoj po zaključku
borb U12

U23 ml. članice

-48, -52,-57, -63,
-70, -78, +78

4 MIN

od 11:30 do 12:45

Takoj po zaključku
borb U18

U23 ml. člani

-60, -66, -73, -81,
-90, -100, +100 kg

4 MIN

od 11:30 do 12:45

Takoj po zaključku
borb U18

U12 dečki
U18 kadetinje

-29, -32, -35 , -38,
-42, -46, -50, -55,
-60, +60
-40, -44, -48, -52,
-57 , -63, -70 +70

TRAJANJE
BORB

URA
TEHTANJA

ZAČETEK
TEKME

UKREPI COVID-19:
Dodatna navodila bomo poslali, ko bodo znani novi ukrepi, veljavni v času tekmovanja.
Vsi udeleženci se morajo strogo držati navodil COVID-19, ki jih boste klubi prejeli na E-mail,
izobešeni pa bodo tudi pred vhodom v dvorano in v dvorani. Pri vstopu v dvorano je
obvezno nošenje maske, upoštevanje higiene kašlja, ohranjanje osebne razdalje in
razkuževanje rok.
Potrebno bo spoštovati še naslednja navodila:
- V dvorani je obvezna uporaba obrazne maske razen tekmovalcev v času njihovih borb;
- Športniki, trenerji in uradni spremljevalci so dolžni upoštevati navodila glede vstopa in
izstopa iz dvorane glede na postavljene smerokaze;
- Med tekmovanjem bo dovoljen vstop v dvorano starostnim kategorijam po urniku;
- Izogibajmo se rokovanju, objemanju na koncu borb, ipd.

INFO:
Gsm. : +386(0)41 684 912
judoklubdrava@gmail.com
www.judo-ptuj.si

