
DATUM: 
Sobota, 5. 11. 2022 - turnir
Nedelja, 6. 11. 2022 - priprave

KRAJ:  Dvorana Lukna, Mladinska 29, 2000 Maribor
PROGRAM PRIREDITVE in KATEGORIJE:

(U16) ML. KADETI/NJE  (2008, 2007)

IRŠIČ  2022
40. Tradicionalni mednarodni judo turnir

trajanje borb 3 minute
8.00 - 9.15 prijava in tehtanje, 9.15 - 10.00 žrebanje

10.00 otvoritev in začetek tekmovanja
Ml. kadeti: -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg 

Ml. kadetinje: -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

(U18) KADETI (2007, 2006, 2005)
trajanje borb 4 minute

8.00 - 9.15 prijava in tehtanje, 9.15 - 10.00 žrebanje
10.00 otvoritev in začetek tekmovanja

 Kadeti: -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg 
 Kaditinje: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

ČLANI (2007 ali starejši)
trajanje borb 4 minute

11.00 - 12.15 prijava in tehtanje, 12.15 - 13.00 žrebanje
13.00 otvoritev in začetek tekmovanja

Člani: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
Članice: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

Kontakt: judozeleznicarmb@gmail.com 
051-354-733 Anja Kaučič in 051-310-817 Iztok Blažič



NAČIN TEKMOVANJA:
∙ tekmovanje bo potekalo na treh (3) tatamijih po CUP sistemu

z dvojnim repasažem in po pravilniku JZS, obvezna je uporaba belega kimona za prvo klicanega 
tekmovalca, samo drugo klicani tekmovalec lahko ima oblečeno modro kimono. V kategoriji, 

kjer bo število tekmovalcev enako ali manjše od 5, tekmuje vsak z vsakim. Organizator si 
pridržuje pravico, da v primeru višje sile delno korigira propozicije tekmovanja.

NAGRADE: najboljši posamezniki od 1. do 3. mesta v
kategoriji prejmejo medalje, prve tri (3) ekipe v skupni

konkurenci prejmejo pokale, šteje se osvojeno 1., 2. in 3.
mesto v posamezni težnostni kategoriji deklet in fantov (U16 /

U18 / ČLANI), prvo (1.) mesto šteje 5 točk, drugo (2.) mesto
šteje 3 točke in tretje (3.) mesto šteje 1 točko.

Rezultati vseh starostnih kategorij štejejo v točkovanje za
slovenski pokal

TEKMOVALNA TAKSA IN PRIJAVE: 
- 15,00 € za prijave do četrtka, 3. 11. 2022 do 24:00 v JUDO MANAGERJU

- vsaka dodatna prijava za posameznega tekmovalca v različnih
starostnih kategorijah znaša 7,00 €.

Prijava na dan dogodka znaša 20,00 € in vsaka dodatna
prijava na dan dogodka za posameznega tekmovalca v

različnih s tarostnih kategorijah znaša 10,00 €.
Tekmovalna taksa se poravna na TRR organizatorja (naročilnice predhodno posredujete po emailu). 

TEHTANJE:
pri tehtanju ne bo tolerance, tehtanje bo možno tudi večer

pred tekmovanjem (4. 11. 2022) o čemer vas bomo pravočasno 
obvestili.

DODATNE INFORMACIJE UDELEŽENCEM:
∙ v NEDELJO 6. 11. 2022 za vse predhodno zainteresirane TEKMOVALCE v primeru

zadostnega števila prijav do četrtka 3. 11. 2022 po e-mailu: judozeleznicarmb@gmail.com 
organiziramo SKUPNI RANDORI TRENING DOPOLDAN in POPOLDAN v ŠPORTNI DVORANI 

NIKA VRABLA, Mladinska ul. 29 v Mariboru. Podrobnejše informacije sledijo po prijavi. 
PRIJAVO ZA RANDORI TRENINGA (letnik rojstva, spol in težinska kategorija) nam pošljite po

e-mailu: JUDOZELEZNICARMB@GMAIL.COM najkasneje do 3. 11. 2022.

COVID - 19 UKREPI:
Za udeležbo na tekmovanju morajo vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki in organizacijsko 

osebje) spoštovati takrat veljavne ukrepe in priporočila NIJZ, o katerih bomo prijavljene ekipe 
pravočasno seznanili.




