
2. MEDNARODNI JUDO TURNIR 
APOLON OPEN 2019 

Športna dvorana Hoče, Šolska Ulica 10, 2311 Hoče 

Nedelja, 3.2.2019 

STAROSTNE KATEGORIJE:  
U10, U12, U14, U16 

ORGANIZATOR: ŠD JUDO ŠOLA MARIBOR, Kramarjeva ulica 1, 2000 Maribor 
KONTAKT: 0038651264448 MARIO RUDL, 0038640545320 MITJA JENUŠ  

URNIK 

 

 

KATEGORIJE 

U10 (2010/2011):
 CICIBANI, CICIBANKE- ločeno. Tekmovalci se razdelijo v skupine po 4, najbližje po teži.
Prepovedane so vse tehnike iz kolen. Borbe trajajo 1,5 minute.   

U12 (2008/2009): 
- moški: -29, -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg.
  - ženske: -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg. Borbe trajajo 2 minu�.   

U14 (2006/2007):  
- moški: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66kg 
 - ženske: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63kg. Borbe trajajo 3 minute.  

U16 (2004/2005): 
- moški: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81kg 
- ženske:  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg. Borbe trajajo 3 minute. 

Maribor-Hoče

KATEGORIJA MLAJŠIH DEČKOV IN DEKLIC U12 TER STAREJŠIH DEČKOV IN DEKLIC U14 SE TOČKUJE 
ZA SLOVENSKI POKAL 2019.

8:30-9:15: prijava in tehtanje (U10 in U12)
9:15-10:00: žreb
10:00: pričetek tekmovanja
12:45-13:30: prijava in tehtanje (U14 in U16)
13:30-14:15: žreb
14:15: pričetek tekmovanja



SISTEM TEKMOVANJA 

Tekmovanje poteka po pravilniku JZS, CUP sistem z dvojnim repasažem.  

V kategoriji s 5 ali manj tekmovalci- vsak z vsakim. 

Tekmovanje se bo odvijalo na pe�h tatamijih.  

V letu 2018 je nastopilo 450 tekmovalcev iz pe�h držav. Tudi letos so povabljene ekipe iz 
Slovenije, Slovaške, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine in Bolgarije.  

TEKMOVALNA TAKSA 

 12 EUR  na tekmovalca  

NAGRADE 

Prvi, drugi in tretje uvrščeni posamezniki v kategoriji prejmejo kolajne.  

V vsaki starostni kategoriji najboljši tekmovalec/tekmovalka turnirja prejme pokal, prav tako ekipe, ki 
se uvrs�jo od prvega do petega mesta. Pokal prejme tudi najboljša tuja ekipa. Pripravljene so 
posebne nagrade za domače in tuje trenerje.  

NASTANITEV 

 Polni penzion: 18 EUR (prenočitev, zajtrk, kosilo in večerja)

 PRIJAVA TEKMOVALCEV 

Prijava domačih tekmovalcev  preko registra JZS.  

Prijava tujih tekmovalcev na e-mail: judosola@gmail.com   

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja! 

Prosimo za prijave tekmovalcev najkasneje do petka, 25.1.2019!   

 

 

 


