
 ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO za leto 2018 

                                                                                                                                                                      

MLAJŠI CICIBANI / CICIBANKE (U8) in CICIBANI / CICIBANKE (U10) 

                                                                                                                                                                  

Organizator: JUDO KLUB DRAVA PTUJ, DRAVSKA 25, 2250 PTUJ. 

Kraj tekmovanja: športna dvorana Center (Srednješolski center), Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj.  

Datum in čas: nedelja, 15.04.2018.  

U8 – Mlajši cicibani in cicibanke ter U10 – cicibani in cicibanke  

08:30 – 09.30 prijava in tehtanje za U8 in u10 

09.30 – žrebanje 

10.00 - pričetek tekmovanja.  

- Ml. cicibanke posamezno po skupinah, letnice 2011 in 2012 (U8)  

- Ml. cicibani posamezno po skupinah, letniki 2011 in 2012 (U8)  

- Cicibanke  posamezno po kategorijah, letnice 2009 in 2010 (U10) 

- Cicibani posamezno po kategorijah, letniki 2009 in 2010 (U10). 

 

Tekmovalce bomo združili v skupine do 8, najbližje po teži. Pri velikem razponu pa bo v skupini tudi 

manjše število tekmovalcev. Tekmovalo se bo po cup sistemu z repasažem. Pri skupini petih tekmovalcev 

in manj pa vsak z vsakim. Borbe trajajo 1,5 minute (U8) in 2 minuti (U10).  

 

Starostni kategoriji U8 in U10 tekmujeta po prilagojenih pravilih.  

Prepovedani so meti z obeh kolen (drop seoi nage), meti s stiskom nasprotnika okoli vratu (koshi guruma), 

telesni meti (tomoe nage, ura nage). V kategoriji U8 se morata tekmovalca pred pričetkom borbe prijeti za 

kimoni.  

 

Nagrade: Najboljši posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  

Taksa: Tekmovalna taksa znaša 12,00 EUR. 

Pravico do nastopa: Registrirani in neregistrirani tekmovalci iz klubov, ki so člani  JZS.  

 

Prijave na prvenstvo:   

Tekmovalce je potrebno prijaviti preko elektronske pošte na e-mail: judoklubdrava@gmail.com. Prijave 

pošljite do četrtka, 12.4.2018.  

 

Organizator si pridržuje pravico, da po presoji okoliščin delno spremeni propozicije. Organizator ne 

prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev ali varnost njihove lastnine. Predlagamo, da 

imajo tekmovalci urejeno zdravstveno in nezgodno zavarovanje. 

VSTOP NA PARKETNI DEL DVORANE JE MOŽEN SAMO V ŠPORTNIH COPATIH!  

                                                                                                                                                                          

Športni pozdrav.. 

ORGANIZACIJSKI ODBOR             Info: 041 684 912 
 


