
POKAL GUŠTANJ

PROGRAM TEKMOVANJA

TURNIR U12 (letnik 2007, 2008) - sobota 17.02.2018

TURNIR U14 (letnik 2005, 2006) - sobota 17.02.2018

TURNIR U16 (letnik 2003, 2004) - sobota 17.02.2018

TURNIR U18 (letnik 1999, 2000,2001) - sobota 20.02.

TEHTANJE: 7.30 - 8.45 h

TEHTANJE: 13.45 - 15.00 h

TEHTANJE: 11.00 - 12.15 h

PRIČETEK: 09.30 h

PRIČETEK: 16.00 h

PRIČETEK: 13.00 h

10. MEDNARODNI JUDO TURNIR

17.02.2018

Dečki:    -27kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, +55kg

Deklice: -25kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, +52kg 

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

Deklice: -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg  

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

Deklice: -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg   

Tekmovanje poteka po CUP sistemu z repasaži. 
V kategorijah z manj kot 5-imi tekmovalci po sistemu vsak z vsakim. 

Kar ni zajeto v propozicijah, velja pravilnik JZS.

Prvi trije uvrščeni v kategoriji prejmejo medalje. Najboljši 3. klubi
prejme pokale. Najboljši tekmovalec in tekmovalka po mnenju 

sodnikov v posamezni starostni skupini prejmeta pokal. Tekmovalna 
taksa znaša 12 € na tekmovalca za predhodne prijave, taksa

za prijave na dan tekmovanja znaša 15 € na tekmovalca. 

Tekmovanje se bo odvijalo na 4. borilnih prostorih. Organizator
si pridržuje pravico za delne spremembe propozicij glede na nastale

okoliščine. Organizator ne prevzema odgovornosti za osebno
lastnino in morebitne nastale poškodbe.

Prehodne prijave na e-mail: judoravne@gmail.com

Poskeniraj za lokacijo
na Google mapi.
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RAVNE NA KOROŠKEM

Lokacija tekovanja:
Športna dvorana Prežihov Voranc, Gozdarska pot 11, 

2390 Ravne na Koroškem, Slovenija

Ostale informacije: 
00 386 40 208 659 Blaž; 00 386 31 579 740 Željko



PRIPRAVE GUŠTANJ

18.02.2018
Priprave Guštanj bodo potekale 18.02.2018. Organizirali 

bomo 2 treninga po 2 uri za tekmovalce letnik 2005
in starejši:

1. trening: 9.00 - 11.00 h 
2. trening: 15.00 - 17.00 h

Poleg juda, bodo tekmovalci na ta dan imeli na razpolago 
uporabo fitnesa, savne in bazena. 

Cena priprav (v ceno so vključeni treningi):
- nočitev z zajtrkom 25€/osebi/dan

- polpenzion 32€/osebi/dan
- polnipenzion 40€/osebi/dan

Udeležba na pripravah brez bivanja in prehrane znaša 15€/osebo
(ne glede na število treningov).

Prijave zbiramo do ponedeljka, 12.02.2018 oz. do zapolnitve 
prostih mest. 

Stroške priprav poravnate ob prihodu.

Možne nastanitve:
Punkl Ravne na Koroškem, Smučarska koča, Krivograd Prevalje, 

Koča Obretan,...

Udeležba na pripravah je na lastno odgovornost, za morebitne 
poškodbe ne odgovarjamo!

Poskeniraj za lokacijo
na Google mapi.
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RAVNE NA KOROŠKEM

Lokacija priprav:
Športna dvorana Prežihov Voranc, Gozdarska pot 11, 

2390 Ravne na Koroškem, Slovenija

Ostale informacije: 
00 386 40 208 659 Blaž; 00 386 31 579 740 Željko
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