
 

 
 
 
 
 

 
P R O P O Z I C I J E 

ZA DRŽAVNO PRVENSTVO PO PASOVIH  ZA LETO 2018 
 

Organizator:   Judo Zveza Slovenije in Judo klub 15.Maj Marezige 
 
Kraj tekmovanja:  Arena Bonifika Koper, Cesta Zore - Perello Godina 3, 6000 Koper 

 
Datum in čas: NEDELJA, 04.03.2018 
 
 

     12:00 - 13:15 prijava in tehtanje; 
13:15 – 13:45 žrebanje; 

       14:00     pričetek  tekmovanja 

Vrsta tekmovanja: Posamezno po kategorijah, letniki  2002 in starejši  

Trajanje borbe: za 1.DAN in 1.KYU - 4 min  
   za 2.KYU, 3.KYU, 5.KYU, 7.KYU - 3 min 
 

 TEKMOVALCI: po stopnji pasu do 73kg in nad 73kg       

     TEKMOVALKE: po stopnji pasu do 57kg in nad 57kg 

 
Rumeni pas (7. kyu)  
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci belega (9. kyu) oziroma belo-rumenega 
pasu (8. kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 7. kyu. 
 
Oranžni pas (5. kyu) 
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci rumenega (7. kyu) oziroma rumeno-
oranžnega pasu (6. kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 5. kyu. 
 
Zeleni pas (3. kyu) 
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci oranžnega (5. kyu) oziroma oranžno-
zelenega pasu (4. kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 3. kyu. 
 



 

 
 
 
 
 
Modri pas (2. kyu) 
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci zelenega pasu (3. kyu). Zmagovalka oziroma 
zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 2. kyu, v kolikor sta posamezni težinski kategoriji vsaj 
2 tekmovalca oziroma tekmovalki. 
 
Rjavi pas (1. kyu) 
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci modrega pasu (2. kyu). Zmagovalka oziroma 
zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 1. kyu, v kolikor sta posamezni težinski kategoriji vsaj 
2 tekmovalca oziroma tekmovalki. 
 
Črni pas (1. dan) 
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci rjavega pasu (1. kyu). Zmagovalka oziroma 
zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 1. dan, v kolikor so v posamezni težinski kategoriji 
vsaj 4 tekmovalci oziroma tekmovalke. 
 
 
Pravico do nastopa: Vsi pravilno registrirani tekmovalci JZS za leto 2018 (IJF 

registracija) 
 
Način tekmovanja: 

 (3) Trije, štirje, pet tekmovalcev v kategoriji: Tekmovalci se 
pomerijo med seboj po sistemu vsak z vsakim (round robin). 
Končno uvrstitev določa seštevek zmag. Če je ta izenačen, odloča 
seštevek tehničnih točk. Če je tudi seštevek tehničnih točk 
izenačen, šteje zmaga v medsebojnem dvoboju. Če pride do kroga 
medsebojnih zmagovalcev (vsak ima po 1 zmago in 1 poraz ter 
enako število osvojenih tehničnih točk), je višje uvrščen 
tekmovalec, ki je na uradnem tehtanju lažji. Podeli se po ena zlata, 
srebrna in bronasta medalja. (4) Šest in več tekmovalcev: Kup 
sistem z dvojnimi popravnimi borbami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Taksa:              12,00 € za prijave do petka v tednu pred tekmo 

15,00 € za pozne prijave - od sobote v tednu pred tekmo do 
pričetka tekmovanja 

 

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in za osebno lastnino 
tekmovalcev. 

 

Športni pozdrav! 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Slovenska Bistrica, 29.01.2018 
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