
 

PODROČNO PRVENSTVO 

OSNOVNIH ŠOL V JUDU 
ZA PODROČJE PRIMORSKE 

 

OSNOVNE INFORMACIJE 

 

Datum: Sobota, 21.03.2020 

Kraj dogodka: Športna dvorana Partizan, Erjavčeva ulica 14, 

5000 Nova Gorica 

 

KATEGORIJE 

 

UČENKE IN UČENCI letnik rojstva 2005, 2006, 2007 

Področna raven, kvalifikacije za državno prvenstvo 

 

UČENKE: -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg,  

-70kg, +70kg 

UČENCI: -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -

73kg, -81kg, +81kg 

 

UČENKE IN UČENCI letnik rojstva 2008, 2009 

Področna raven 

 

Učenke in učenci bodo ločeni po spolu in združeni v skupine do 

8 in 5 najbližje po teži 

 

UČENKE IN UČENCI letnik rojstva 2010, 2011, 2012, 2013 

Področna raven 

 

Učenke in učenci bodo ločeni po spolu in združeni v skupine do 

8 in 5 najbližje po teži 

 

PRAVILA BORB 

 

Učenke in učenci letnik rojstva 2005, 2006 in 2007 –  
3 minute. 
Učenke in učenci letnik rojstva 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

in 2013 - 2 minuti 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Judo zveze Slovenije 
določenih v Pravilniku tekmovanj Judo zveze Slovenije. 
 

URNIK TEKMOVANJA 

 

08.00 - 9.00 Prijava in tehtanje za 2005, 2006, 2007 

09.00 – 9.30 Žrebanje 

9.30 Pričetek tekmovanja za 2005, 2006, 2007 

10.15 – 11.00 Prijava in tehtanje za 2008, 2009 

11:00 – 11:30 Žrebanje 

11.30 Pričetek tekmovanja 2008, 2009 

12:30 – 13:00 Prijava in tehtanje za 2010, 2011, 2012, 
2013 

13:00 – 13:30 Žrebanje 

13:30 Pričetek tekmovanja za 2010, 2011, 2012, 
2013 

 

TEKMOVALNA TAKSA 

 

Tekmovalna taksa se poravna po naročilnici osnovne šole ali 

kluba in znaša 10,00 EUR/tekmovalca. Šole, ki želijo plačati 

preko računa, morajo do 19. marca 2020 poslati naročilnico za 

udeležbo na tekmovanju pošti na naslov Judo klub Gorica, 

Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica ali na elektronski naslov 

info@judoklub.si. Oddaje naročilnice je možna tudi na mestu 

tekmovanja. Številka TRR: SI56 6100 0002 1162 837 Delavska 

Hranilnica 

 

mailto:info@judoklub.si


 

PRIJAVA 

 

Pijava za področno tekmovanje (prijavni obrazec) mora 
vsebovati: ime in priimek, letnico rojstva, težinsko kategorijo 
učenke ali učenca, naslov šole, žig šole in podpis ravnatelja. S 
prijavo prijavitelj potrjuje, da je seznanjen s pravili objavljenimi 
v Informatorju 2019/20. Zaradi lažje organizacije vas 
naprošamo, da predhodne prijave pošljete na e-naslov 
info@judoklub.si najkasneje do 19.marca 2020. Prijavo na 
dan tekmovanja lahko oddajo le učitelji osnovnih šol, 
trenerji juda in ostale osebe z pooblastilom osnovne šole. 
 

OSTALE ODLOČBE 

 
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih 

okoliščin delno korigira propozicije. Udeležba tekmovalcev je na 

lastno odgovornost. Za morebitne poškodbe in odtujitve stvari 

organizator ne odgovarja. 

 

VSTOP V TEKMOVALNI PROSTOR 

 
Vstop v tekmovalni prostor je dovoljen samo športnikom, 

vodjem ekip in trenerjem v športnih copatih. Druga obuvala na 

parketu niso dovoljena. Ostale spremljevalce in gledalce 

vljudno naprošamo, da navijajo v skladu s športnim duhom juda 

 

KONTAKT 

 

E: info@judoklub.si          Darko Marković 

T: +386 (0)51 334 450                  Predsednik Judo klub Gorica 

mailto:info@judoklub.si

