ŠD GIB ŠIŠKA VAS VABI NA 19. PALIJEV MEMORIAL
Potekal bo v nedeljo, 22. 5. 2022, v dvorani ŠD Gib Šiška, Drenikova 32, 1000 Ljubljana.
URNIK TEKMOVANJA
8:00-9:00

Prijave in tehtanje za starejši dečke in deklice (letnik 2009 - 2010)

9:00-9:30

Žrebanje

9:30

Pričetek tekmovanja za starejše dečke in deklice

10:00-10:45

Prijave in tehtanje za mlajše kadete in kadetinje (letnik 2007 - 2008)

10:45-11:30

Žrebanje

11:30

Pričetek tekmovanja za mlajše kadete in kadetinje

15:00

Predviden zaključek tekmovanja
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STAROSTNE KATEGORIJE
Mlajši kadeti in kadetinje letnik 2007 in 2008
Starejši dečki in deklice letnik 2009 in 2010
Rezultati v kategorijah mlajših kadetov in kadetinj se točkujejo za slovenski pokal.

TEŽINSKE KATEGORIJE:
Mlajši kadeti U16: -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg
Mlajše kadetinje U16: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Starejši dečki U14: -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg S
Starejše deklice U14: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
V starostni kategoriji starejših dečkov in deklic si pridružujemo pravico do spremembe kategorij.

NAČIN TEKMOVANJA:
Tekmovanje se bo odvijalo po tekmovalnem pravilniku JZS. V kategorijah s šest ali več tekmovalci bo tekmovanje
potekalo po pokalnem sistemu - z dvojnimi popravnimi borbami. V primeru, da je v kategoriji 5 tekmovalcev ali
manj, tekmuje vsak z vsakim. Če sta v kategoriji dva tekmovalca, tekmujeta na dve dobljeni borbi. V starostni
kategoriji mlajših kadetov in kadetinj so dovoljeni vzvodi, davljenja so prepovedana. V starostni kategoriji starejših
dečkov in deklic so prepovedana tako davljenja kot vzvodi.
Tekmovanje bo potekalo na treh tatamijih velikosti 6x6 metrov.
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TRAJANJE BORB
Mlajši kadeti in kadetinje: borbe trajajo 3 minute, zlata akcija časovno ni omejena.
Starejši dečki in deklice: borbe trajajo 3 minute, zlata akcija časovno ni omejena.

TEKMOVALNA TAKSA:

Tekmovalna taksa se plača ob prijavi in znaša 15 € na tekmovalca za predhodno prijavljene tekmovalce. Za tekmovalce, ki
zamudijo rok prijave, je tekmovalna taksa 18 €. Slovenski tekmovalci morajo imeti urejeno registracijo pri JZS. Tujci morajo
izkazati istovetnost z osebnim dokumentom.

EKIPNO TOČKOVANJE:
Točkuje se po sistemu 10 - 7 - 3 - 1 za prvo, drugo, tretje in peto mesto.
Če je v kategoriji 5 tekmovalcev ali manj, se točkuje po sistemu 5 - 3 - 1 za prvo, drugo in tretje mesto, vendar mora
tekmovalec zmagati vsaj eno borbo.

NAGRADE:
Najboljši štirje tekmovalci v kategoriji prejmejo medalje. Prve tri ekipe v skupnem seštevku dobijo pokale.

PRIJAVA:
Prijave sprejemamo preko registra JZS do četrtka, 19. 5. 2022.

BIVANJE IN INFORMACIJE:
Če želite rezervirati bivanje, nas pravočasno kontaktirajte. Možnost spanja v dvorani (5 € / osebo). Omejena kapaciteta!
Marko Prodan; tel: 00386 31 780 312; e-mail: marko.prodan@gib-sport.com
Žiga Cankar; tel: 00386 40 242 441; e-mail: ziga.cankar@gib-sport.com
Organizator ima pravico spremeniti tekmovalna pravila, če se za to pokaže potreba. Za morebitne poškodbe organizator
ne prevzema odgovornosti. Na tekmovalni prostor je prepovedano vnašati alkoholne pijače, orožje, eksplozivne snovi,
pirotehnične izdelke, nevarne predmete ali snovi.

Ljubljana, 22.3.2022

Organizacijski odbor ŠD Gib Šiška
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