
 

 

Tekmovalna taksa: 

12 EUR na tekmovalca / prijava do četrtka 5.5.2022  
15 EUR pozna prijava oziroma prijava na dan tekmovanja 
20 EUR dvojni nastop 
 

Nastanitev: 
Kontaktna oseba za nastanitev: 

Mario Rudl – 051 264 448 / mario.rudl@gmail.com 

 

Priprave: 
NEDELJA 8.5.2022 (ŠPORTNA DVORANA HOČE) 

PONEDELJEK 9.5.2022 (APOLON CENTER MARIBOR) 

TOREK 10.5.2022 (APOLON CENTER MARIBOR) 

9:00 – 11:00 

15:30 – 17:30 

 

Prijava tekmovalcev: 
Prijava domačih tekmovalcev preko registra JZS do 

najkasneje četrtka 5.5.2022. 

Prijava tujih tekmovalcev na e-mail: 

judoklubapolon@gmail.com 

 

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja. 

Prosimo za prijavo tujih ekip najkasneje do sobote, 

30.4.2022 

 

 

 

 

 
 

 
4. MEDNARODNI JUDO TURNIR 

APOLON OPEN 
2022 

SOBOTA, 7.5.2022 – TURNIR 
NEDELJA 8.5.2022 – TOREK 10.5.2022 – PRIPRAVE 

 

 
 

TEKMOVANJE JE URADNO ZA STAROSTNE 

KATEGORIJE U14, U16 IN U18 IN SE TOČKUJE ZA 

SLOVENSKI POKAL 2022. 
 

 
OBČINA HOČE-SLIVNICA 

mailto:mario.rudl@gmail.com
mailto:judoklubapolon@gmail.com


 

 

LOKACIJA: 
Športna dvorana Hoče, 

Šolska ulica 10, 2311 Hoče 

 
ORGANIZATOR: 
Judo klub APOLON Maribor 

 
KONTAKTI: 
00386 40 545 320 (Mitja Jenuš) 

00386 51 264 448 (Mario Rudl) 

 

 
 

 

URNIK: 
PETEK, 6.5.2022: 

18:00 – 20:00 / AKREDITACIJA IN URADNO TEHTANJE ZA U16 

IN U18 TEKMOVALCE – ŠPORTNA DVORANA HOČE 

SOBOTA, 7.5.2022: 

8:00 – 9:15 / PRIJAVA IN TEHTANJE (U12 in U16) 

9:15 – 10:00 / ŽREB 

10:00 / PRIČETEK TEKMOVANJA 

12:45 – 14:00 / PRIJAVA IN TEHTANJE (U14 in U18) 

Začetek tekmovanja po končanem tekmovanju U12 in U16. 

 

KATEGORIJE: 
U12 (rojeni 2011/2012) 

Dečki: -29 kg, -32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 

kg, -60 kg, +60 kg 

Deklice: -27 kg, 30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -

52 kg, -57 kg, +57 kg 

Borbe trajajo 2 minuti. 

 

U14 (rojeni 2009/2010) 

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

kg, +66 kg 

Deklice: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -

63 kg, +63 kg 

Borbe trajajo 3 minute. 

 

U16 (rojeni 2007/2008) 

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

kg, +81 kg 

Deklice: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57kg, -63 kg, -

70 kg, +70 kg 

Borbe trajajo 3 minute. 

 

U18 (rojeni 2005/2006/2007) 

Dečki: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,-90 kg, +90 

kg 

Deklice: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg,  

-70 kg, +70 kg 

Borbe trajajo 4 minute. 

SISTEM TEKMOVANJA: 
Tekmovanje poteka po pravilniku JZS, CUP sistem z dvojnim 

repasažem. 

V kategoriji s 5 ali manj tekmovalci – vsak z vsakim. 

Tekmovanje se bo odvijalo na petih tatamijih. 

Obvezna uporaba bele kimone za prvo klicanega tekmovalca. 

V letu 2020 je nastopilo 689 tekmovalcev iz 14 držav in 81 

klubov. 

https: // judoslo.si/competition/2647 

 

 

NAGRADE: 
Prvi, drugi in tretje uvrščeni posamezniki v kategoriji prejmejo 

kolajne. 

V vsaki starostni kategoriji najboljši tekmovalec/tekmovalka 

turnirja prejme pokal, prav tako ekipe, ki se uvrstijo od prvega 

do petega mesta. 

Pokal prejme tudi najboljša tuja ekipa. 

Posebni pokal prejme tudi ekipa z največ osvojenimi prvimi 

mesti. 

Pripravljene so posebne nagrade za domače in tuje trenerje. 

Nagrada za najuspešnejšega trenerja turnirja. 

 

 

COVID-19  UKREPI: 
Za udeležbo na tekmovanju morajo vsi 

tekmovalci, trenerji, sodniki in organizacijsko 

osebje spoštovati veljavne ukrepe in priporočila 

NIJZ, ki bodo takrat v veljavi. O tem boste 

pravočasno obveščeni. 

Vsi udeleženci morajo v dvorani nositi obrazno 

masko. Masko lahko snamejo samo tekmovalci tik 

pred borbo.    

    


