
6. MEDNARODNI 

POKAL KOMENDE 

V JUDU 

DATUM:  Sobota, 9.10.2021 

KRAJ TEKMOVANJA: Športna dvorana Komenda, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda 

KATEGORIJE:   

URADNE KATEGORIJE ZA SLOVENSKI POKAL:  

U12 - Mlajši dečki in mlajše deklice (2010 – 2011)  

ML. DEČKI:  -29kg,-32kg, -35kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

ML. DEKLICE:  -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg,-44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 

borba: 2 minuti 

U14 – Starejši dečki in starejše deklice (2008 – 2009)   

ST. DEČKI:   -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg 

ST. DEKLICE: -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg 

borba: 3 minute 

U16 – Mlajši kadeti in mlajše kadetinje (2006 – 2007)   

ML. KADETI: -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg 

ML. KADETINJE: -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

borba: 3 minute 

NEURADNA KATEGORIJA: 

U10 – Cicibani in cicibanke (2012 – 2013) 

CICIBANI: bodo razvrščeni v kategorije od 2 – 4 najbližje po teži 

CICIBANKE: bodo razvrščeni v kategorije od 2 - 4 najbližje po teži 

borba: 2 minuti 

URNIK TEKMOVANJA 

- 07.30 - 8.15h prijava in tehtanje U16 

- 08.15 – 8.45h žreb U16 

- 9.00h pričetek tekmovanja U16 

- 10.00 – 10.45h prijava in tehtanje U14 

- 10.45 – 11.15h žreb U14 

- 11.30h pričetek tekmovanja U14 oz. 30 minut po koncu tekmovanja U16, v kolikor bo končano kasneje 

- 12.30 – 13.15h  prijava in tehtanje U12  

- 13.15 -13.45h  žreb U12  

- 14.00h  začetek U12 oz. 30 minut po koncu tekmovanja U14, v kolikor bo končano kasneje 



- 15.00 – 15.45h  prijava in tehtanje U10 

- 15.45 -16.15h  žreb U10 

- 16.30h  začetek U10 oz. 30 minut po koncu tekmovanja U12, v kolikor bo končano kasneje 

 

NAGRADE: Prvi trije uvrščeni v kategoriji prejmejo medalje. Najboljši štirje klubi prejmejo 

pokale.  

Tekmovanja se bodo odvijala na 3 borilnih prostorih. Organizator si pridržuje pravico za 

delne spremembe propozicij glede na nastale okoliščine. Organizator ne prevzema 

odgovornosti za osebno lastnino in morebitne nastale poškodbe. V telovadnici je obvezna 

uporaba copat ali čistih športnih copat ter obrazne maske. Vstop v telovadnico za vse 

tekmovalce starejše od 12 let, trenerje in starše je le s pogojem PCT. Obvezno razkuževanje 

rok in higiena kašlja. Dovoljenje za vstop v dvorano imajo zgolj osebe, ki izpolnjujejo PCT 

pogoje.  

 

Potrebno bo spoštovati še naslednja navodila: 

- V dvorani je obvezna uporaba obrazne maske razen tekmovalcev v času njihovih borb; 

- Športniki, trenerji, uradni spremljevalci in starši so dolžni upoštevati navodila glede vstopa 

in izstopa iz dvorane glede na postavljene smerokaze; 

- Med tekmovanjem bo dovoljen vstop v dvorano starostnim kategorijam po urniku; 

- Dostop do tribune je dovoljen samo staršem, katerih otroci tekmujejo v določeni starostni 

kategoriji. Po podelitvi kolajn njihovim otrokom bodo morali zapustiti tribuno in dvorano; 

- Staršem bo omogočen vstop v dvorano ob izpolnjevanju PCT pogojev; 

- Vsi udeleženci naj se izogibajo izmenjavi osebnih stvari, kot so športna oprema, milo, 

steklenice z vodo med tekmovalci, itd; 

- Izogibajmo se rokovanju, objemanju na koncu borb, itd. 

Tekmovanje U12, U14 in U16 poteka po CUP sistemu z repasaži. V kategorijah z manj kot 5-

imi tekmovalci po sistemu vsak z vsakim. Kar ni zajeto v propozicijah, velja pravilnik JZS. 

Pridržujemo si pravico, da na dan tekmovanja, odvisno od števila prijav v kategoriji U10 

priredimo skupine in tekmovalce razdelimo v skupine po štiri najbližje po teži, tako da bodo 

vsi prejeli kolajno. 

TEKMOVALNA TAKSA:  12€ na tekmovalca za predhodne prijave preko JZS registra in 15€ za 

prijave na dan tekmovanja. 



PRIJAVA: Za vse klube in tekmovalce je za vse kategorije obvezna predhodna prijava na 

tekmovanje preko JUDO REGISTRA JZS, prav tako morajo biti preko registra prijavljeni tudi 

trenerji. V kolikor za kategorijo U10 to ne bo mogoče nam pošljite razpredelnico s podatki. 

Klubi morajo najkasneje do 1. oktobra 2021 prijaviti udeležbo in število tekmovalcev, 

najkasneje do srede, 6. oktobra 2021 do 22.00 ure pa poslati točno prijavo na e-mail: 

bostjan1306@gmail.com 

KONTAKT: Vse dodatne informacije dobite preko e-maila: bostjan1306@gmail.com ali gsm: 

0038640/262-901 

COVID-19 NAVODILA: Vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki, organizacijsko osebje – brez 

izjeme) morajo imeti za vstop v dvorano opravljen negativni HAG/PCR test, ki ni starejši od 48 ur ali enega od 

potrdil spodaj. Original izvid PCR testa se pokaže pri vstopu v dvorano, rezultati HAG 

testa se pokažejo na mobilni napravi, na katero je posameznik prejel rezultat in sicer se kot veljaven rezultat 

HAG testa štejejo 3 zaporedni SMS-i. Brez negativnega izvida HAG ali PCR testa oseba nima vstopa v 

dvorano. Vse osebe naj imajo s sabo osebni dokument: Za tiste, ki so virus že preboleli, se ne rabijo testirat, 

morajo pa imeti s sabo enega od spodnjih treh dokazil (v originalu): 

Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo: 

1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, 

vendar ni starejši od šest mesecev,  

2. imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka 

simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je 

preteklo od prejema: 

• drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer 

najmanj sedem dni, 

• drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna 

najmanj 14 dni, 

• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 

AstraZeneca najmanj 21 dni, 
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• odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 

Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 

• prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 

India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 

• drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya 

National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 

14 dni, 

• drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech 

najmanj 14 dni ali 

• drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm 

najmanj 14 dni. 

• dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke) 

in dokazilo, da je bila vobdobju do največ osem mesecev od 

pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z 

enim odmerkom cepiva Biontech/Pfizer ali Moderna, pri čemer se 

zaščita vzpostavi z dnem cepljenja. 

• dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke) 

in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od 

pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z 

enim odmerkom cepiva Biontech/Pfizer ali Moderna, pri čemer se 

zaščita vzpostavi z dnem cepljenja. 

Vabljeni! 

 

Judo klub Komenda, 

Boštjan Veinhandl, predsednik DBV Komenda 


