
 

 

 

 

 

1. POKAL NOVE GORICE 

 

DATUM:  nedelja, 08.04.2018 

KRAJ TEKMOVANJA: Večnamenska športna dvorana Balon, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 

KATEGORIJE: 

 Judo vrtec l. 2013 in mlajši ter letnik 2012 (ZAČETNIKI, 1. razred, ki še ne obvladajo             

judo borb, lahko tekmujejo v sumo borbah)  - tekmujejo v sumo borbah       

 U8 - Mlajši cicibani l. 2011 – 2012 - tekmujejo v judo borbi po prilagojenih pravilih za U8 

 U10 - Cicibani l. 2009 – 2010 - tekmujejo v judo borbi po prilagojenih pravilih za U10 

 U12 - Ml. dečki/deklice l. 2007 – 2008 - tekmujejo v judo borbi po prilagojenih pravilih za U12 

 U14 – St. dečki/deklice 2005 – 2006 - tekmujejo v judo borbi po prilagojenih pravilih za U14 

Mlajše tekmovalce U8 in U10 bomo razdelili najbližje po teži v skupine po 4. 

KATEGORIJE  

Cicibanke U10 

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

Cicibani U10 

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

Mlajše deklice U12 

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

Mlajši dečki U12 

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

Starejše deklice U14 

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

Starejši dečki U14 

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

 

V starostni kategoriji starejših dečkov in deklic si pridržujemo pravico do spremembe kategorij. 

 

 



 

 

 

 

 

PRAVILA BORB: 

Otroci U8, trajanje borbe: 2 minuti 

Otroci letnik 2011: Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov – kansetsu waza, davljenj – shime waza, metov 

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

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

Pred pričetkom borbe se nasprotnika primeta dvoročno za kimoni. Vsa ostala pravila določajo sodniška pravila 

Mednarodne judo federacije (IJF). 

Otroci letnik 2012: Dečki in deklice nastopajo skupaj. Pred pričetkom borbe (SUMO) se nasportnika primeta 
dvoročno za kimoni. Zmagovalec je tisti, ki prvi prejme tri točke. Za točko pri SUMO borbi se šteje, če se 
nasportnika potisne iz borilnega prostora, če nasportnik poklekne na eno ali obe koleni ali če se nasprotnika vrže 
ali zavrti na tla. 
 
Cicibani in cicibanke U10, trajanje borbe : 2 minuti 
 
Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov – kansetsu waza, davljenj – shime waza, metov neposredno z 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. Vsa ostala pravila določajo sodniška pravila 

Mednarone judo federacije (IJF). 

Mlajši dečki in deklice U12, trajanje borbe: 2 minuti 
 
Prepovedane so tehnike vzvodov – kansetsu waza, davljenj – shime waza. Vsa ostala pravila določajo sodniška 

pravila Mednarodne judo federacije (IJF). 

 
Starejši dečki in deklice U14, trajanje borbe: 3 minute 
 
Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov – kansetsu waza (sodniška pravila EJU za starostno skupino kadetov), 
davljenj – shime waza. Vsa ostala pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo federacije (IJF). 
     

URNIK TEKMOVANJA  

- 08.15 - 9.00: prijava in tehtanje za judo vrtec in U8 

- 09.00 – 9.30: skupno ogrevanje za judo vrtec in U8 

- 9.30: pričetek tekmovanja za judo vrtec in U8 

- 11.15 – 12.00: prijava in tehtanje za U10, U12 in U14 

- 12.00: ogrevanje 

- 12.30: pričetek tekmovanja za U10, U12 in U14 

- 16.00: predviden zaključek  

 



 

 

 

 

 

TEKMOVALNA TAKSA: 

Tekmovalna taksa znaša 10 EUR na tekmovalca. 

NAGRADE: 

Vsi tekmovalci v kategoriji prejmejo medalje. Tri najboljše ekipe prejmejo pokal. Podelitve bodo potekale na koncu 

vsake starostne kategorije. Podelitev skupnih pokalov pa bo na koncu tekmovanja. 

PRIJAVA: 

Za vse klube in tekmovalce je obvezna predhodna prijava na tekmovanje. Klubi morajo najkasneje do nedelje, 25. 

marca 2018 prijaviti udeležbo in število tekmovalcev, najkasneje do nedelje, 31. marca 2018 zvečer, do 22.00 

ure pa poslati točno prijavo na e-mail: judo.gorica@gmail.com  

 

Organizator ima pravico spremeniti tekmovalna pravila. Za morebitne poškodbe organizator ne prevzema 

odgovornosti. V telovadnici je obvezna uporaba copat ali čistih športnih copat. Starši lahko tekmovanje spremljajo 

s tribun oz. iz za to urejenih prostorov. Dostop do borilnih prostorov za starše ne bo dovoljen. 

Tekma bo prijateljska in na mednarodnem nivoju, saj se je bodo udeležili tudi tekmovalci iz tujine. 

 

KONTAKT: 

Vse dodatne informacije dobite preko e-maila: judo.gorica@gmail.com ali gsm 051334450.   

 

Vabljeni!  

 

Judo klub Gorica, 

Darko Marković, predsednik kluba 
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