
           

 

1. POKAL KRŠKEGA V JUDU 
Uradno tekmovanje za starostne kategorije U12 in U14. 

 

  KRAJ TEKMOVANJA:  ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA 

                                             Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, Slovenija 

 

DATUM TEKMOVANJA:   SOBOTA,  8. 6. 2019 

 

STAROSTNE KATEGORIJE:  U8, U10, U12, U14 

 

URNIK TEKMOVANJA: 

Prijava in tehtanje U-14 8.30 – 9.15 

Začetek tekmovanja U-14 10.00 

Prijava in tehtanje U-12 10.30 – 11.15 

Predviden začetek tekmovanja U-12 12.00 

Prijava in tehtanje U-8 in U10 13.00 – 14.00 

Predviden začetek tekmovanja U-8 in U10 14.30 

 

STAROSTNE IN TEŽNOSTNE KATEGORIJE: 

U14 – starejši dečki -34 Kg, -38 Kg, -42 Kg, -46 Kg, -50 Kg, -55 Kg, -60 Kg, -66 Kg, +66 Kg 

U14 – starejši deklice -32 Kg, -36 Kg, -40 Kg, -44 Kg, -48 Kg, -52 Kg, -57 Kg, -63 Kg, +63 Kg 

U12 – mlajši dečki -27 Kg, -29 Kg, -32 Kg, -35 Kg, -38Kg, -42 Kg, -46 Kg, -50 Kg, -55 Kg, +55 Kg 

U12 – mlajše deklice -25 Kg, -27 Kg, -30 Kg, -33 Kg, -36 Kg, -40 Kg, -44 Kg, -48 Kg, -52 Kg, +52 Kg 

U8 in U10 - cicibani Tekmovalci razvrščeni po starosti in teži v skupine 4 - 8 tekmovalcev. 

 



TEKMOVALNA PRAVILA: 

U14 (letniki 2006, 2007) – starejši dečki in deklice, trajanje borbe: 3 minute 

Prepovedane so tehnike vzvodov (kansetsu waza) in tehnike davljenj (shime waza). Vsa ostala pravila 

določajo sodniška pravila Mednarodne judo zveze (IJF). 

 

U12 (letniki 2008, 2009) – mlajši dečki in deklice, trajanje borbe: 2 minuti 

Prepovedane so tehnike vzvodov (kansetsu waza) in tehnike davljenj (shime waza). Vsa ostala pravila 

določajo sodniška pravila Mednarodne judo federacije (IJF). 

 

U8 in U10 (letniki 2010 in mlajši) – cicibani, trajanje borbe: 1,5 minute 

Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov (kansetsu waza), tehnike davljenj (shime waza), metov 

neposredno iz obeh kolen (drop seoi nage, ...), stiskanje z roko okrog vratu in izvajanje tehnik z 

neposrednim metanjem ali vlečenjem na glavo. Prepovedano je direktno izvajanje telesnih metov. Pri 

starostni kategoriji U8, se tekmovalca pred pričetkom borbe primeta dvoročno za kimoni. Vsa ostala 

pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo federacije (IJF). 

 

PRIJAVA: 

Za tekmovalce starostne kategorije U12 in U14 prijave potekajo preko registra JZS. Za starostni 

kategoriji U8 in U10 pošljite do srede 5. junija 2019, poimensko prijavo vseh tekmovalcev v Excel 

datoteki na naslov info.jkkrsko@gmail.com. 

 

TEKMOVALNA TAKSA: 

U12 in U14: 12 EUR / tekmovalca 

U8 in U10: 10 EUR / tekmovalca 

 

NAGRADE: 

Prvi trije tekmovalci (dve tretji mesti) v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Pokal za najboljše tri 

ekipe v starostni kategoriji U12 in U14 ter Pokal Krškega za najboljšo ekipo turnirja. Sistem 

točkovanja za pokal: 10-7-3. V konkurenci 5 ali manj tekmovalcev 5-3-1. 

 

OSTALO: 

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

pred, med in po tekmovanju . Vstop v telovadnico je možen samo v športnih copatih. 

INFO: 040 670 991 (Ivan Širola) ali info.jkkrsko@gmail.com. 
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