
 

 
 

 

P R O P O Z I C I J E 
ZA DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANI/ČLANICE IN 

ML.KADETI/ML.KADETINJE  ZA LETO 2018 

 

Organizator:   Judo Zveza Slovenije in Judo klub KC Tratnjek Beltinci 
 
Kraj tekmovanja: Puconci, Športna dvorana OŠ Puconci, Puconci 178 
 
Datum in čas:  SOBOTA, 24.03.2018 
 
 
ML.KADETI/ML.KADETINJE  

08:00 - 09:15 prijava in tehtanje; 
09:15 - 10:00 žrebanje; 

               10:00 pričetek tekmovanja 

 
ČLANI/ČLANICE     

13:00 - 14:15 prijava in tehtanje; 
14:15 -15:00 žrebanje; 

15:00 pričetek tekmovanja (oz.pol ure po zadnji podelitvi    
            medalj za ml.kadete/kadetinje)                                              

                                                                                

Vrsta tekmovanja:  Posamezno po kategorijah 
  
U-16, mlajši kadeti/ml. kadetinje, letniki:  2003, 2004                            BORBE: 3 minute 

DEČKI -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 
kg 

DEKLICE -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 
kg 

 

Člani/ članice, letnik 2002 in starejši                               BORBE: 4 minute 

ČLANI -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg 

ČLANICE -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg 

 



 

 

 

 
 
 
 
Pravico do nastopa: Vsi pravilno registrirani tekmovalci JZS za leto 2018 

(člani/članice IJF registracija; ml.kadeti/ml.kadetinje JZS 
registracija) 

 
Način tekmovanja: (1) En tekmovalec v kategoriji: Osvoji prvo mesto. To velja za vse 

starostne kategorije. (2) Dva tekmovalca v kategoriji:  
Končni zmagovalec je tisti, ki prvi zmaga dve borbi. Velja za 
starostne kategorije do 21 let (U21) in mlajše. (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. 

Nagrade:     Najboljši posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje. 
 
Taksa:               12,00 € za prijave do četrtka v tednu pred tekmo 

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

 
Nosilci: Na posamičnem državnem prvenstvu se pred vsakim žrebanjem v 

vsaki težnostni kategoriji postavijo nosilci - nosilci medalj z 
zadnjega DP za posamezno starostno kategorijo. Lanskoletni 
zmagovalec na številko 1, drugo uvrščeni na številko 2, prvi 
tretjeuvrščeni po tekmovalni listi z lanskoletnega državnega 
prvenstva na številko 3 in drugi tretjeuvrščeni po tekmovalni listi 
z lanskoletnega državnega prvenstva na številko 4. 

 

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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