
  

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO  

OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL V JUDU 

 

Tehnični in odgovorni organizator: 

Športno društvo GIB Ljubljana Šiška, Drenikova ulica 32, 1000 Ljubljana 
 

Organizator: 

Judo klub GIB Šiška, Drenikova ulica 32, 1000 Ljubljana 

 

Kraj tekmovanja: 

Športna dvorana GIB, Drenikova ulica 32, 1000 Ljubljana 

 

Datum tekmovanja: Petek, 20. 5. 2022 
 

 

DIJAKI  

IN 

DIJAKINJE 

 

LETNIK ROJSTVA 

2003 in mlajši 

 

         8:00-9:15 Tehtanje 

         9:15-9:45 Žreb 

         10:00 Pričetek tekmovanja   

 

UČENCI  

IN  

UČENKE 

 

LETNIK ROJSTVA 

2007, 2008 in 2009 

         

        12:00-13:00 Tehtanje 

        13:00-13:30 Žreb 

        Pričetek tekmovanja po  

        končanih borbah DP SŠ. 

        

Dijaki in dijakinje letnik rojstva 2003 in mlajši 
Dijakinje: do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, do 78 kg, in nad 78 

kg. 

Dijaki: do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, do 100 kg in 

nad 100 kg. 

 

Učenci in učenke letnik rojstva 2007, 2008 in 2009 
Učenke: do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg in 

nad 70 kg. 

 

Učenci: do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 

kg in nad 81 kg. 

 

 

 

 



  

 

 

Prijave: 
Prijave tekmovalcev za udeležbo na državnem prvenstvu šole opravijo preko spletne aplikacije 

»Šolska športna tekmovanja«. Obvezna je tudi prijava preko Judo Managerja (naredijo 

trenerji v judo klubih). Vse vodje ekip naprošamo, da svojim tekmovalcem v profilu 

nastavijo šolo, zaradi lažje izpeljave tekmovanja.  

 

Rok za prijavo do ponedeljka, 16. 5. 2022 do 15.00 ure. 

 

Način tekmovanja 
Tekmovanje poteka po pravilih JZS, KUP sistem z dvojnim repasažem. 

V kategorijah kjer je število tekmovalcev 5 ali manj, tekmujejo vsak z vsakim.  

Čas borbe je pri učenkah in učencih 3 minute, pri dijakih in dijakinjah pa 4 minute.  

Tekmovanje bo potekalo na treh borilnih prostorih.  

 

Ostale določbe 
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin delno korigira propozicije. 

Udeležba tekmovalcev je na lastno odgovornost. Za morebitne poškodbe in odtujitve stvari 

organizator ne odgovarja. 

 

Vstop v tekmovalni prostor 
Je dovoljen samo športnikom, vodjem ekip in trenerjem v športnih copatih, druga obuvala na 

parketu niso dovoljena. Ostali spremljevalci in gledalci imajo dostop na tribuno. Vljudno 

naprošamo vodje ekip in trenerje, da zagotovijo, da starši navijajo za svoje otroke s tribun 

v skladu z športnim duhom juda. 

 

Več informaciji si lahko preberete v Informatorju 2021/22! 
 

 

Dodatne informacije 
Zoran Kos:  031 384 579 in zorankos7@gmail.com  

Žiga Cankar: 040 242 441 in ziga.cankar@gib-sport.com  

 

 

 

 

KROVNA ORGANIZATORJA TEKMOVANJA STA  

ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA IN  

JUDO ZVEZA SLOVENIJE 
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