JUDO

OPEN 2019
PRLEKIJA

URADNI TURNIR JUDO ZVEZE SLOVENIJE ZA U14 in U16, in U-12

1000€ NAGRADNI SKLAD ZA NAJBOLJŠE EKIPE
DATUM:
Sobota, 28. 9. 2019
KRAJ:
Športna dvorana ŠIC LJUTOMER, Grossmanova ulica 7, 9240 Ljutomer
ORGANIZATOR: Športno društvo Prleška judo šola
________________________________________________________________________________

URNIK TEKMOVANJA: za U-16 (letnik rojstva 2004 in 2005)
8.00 – 9.15
9.15
10.00

Tehtanje
Žrebanje
Otvoritev in pričetek tekmovanja

U-16 MLAJŠI KADETI
do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, + 81 kg
U-16 MLAJŠE KADETINJE
do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, + 70 kg
_________________________________________

URNIK TEKMOVANJA: za U-14 (letnik rojstva 2006 in 2007)
11.45 – 12.30
12.30

Tehtanje
Žrebanje
pričetek po koncu U-16

U-14 STAREJŠI DEČKI
do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, + 66kg
U-14 STAREJŠE DEKLICE
do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, + 63kg
URNIK TEKMOVANJA: za U-12 (letnik rojstva 2008 in mlajši)
15.00 – 15.45
15.45

Tehtanje
Žrebanje
pričetek po koncu U-14

U-12 MLAJŠI DEČKI
Tekmovalci bodo razporejeni v skupine do pet. Borijo se vsak z vsakim. Vsi dobijo medalje. Se ne
točkuje za ekipno uvrstitev.
U-12 MLAJŠE DEKLICE
Tekmovalke bodo razporejene v skupine do pet. Borijo se vsaka z vsako. Vse dobijo medalje. Se ne
točkuje za ekipno uvrstitev.

TEKMOVALNI SISTEM in TOČKOVANJE (velja za U-16 in U-14):
5 ali manj tekmovalcev – vsak z vsakim
V kategorijah s 5 ali manj tekmovalci:
1. mesto:
5 točk
2. mesto:
3 točke
3. mesto:
2 točki
+ vsak tekmovalec: 1 točka.
6 ali več tekmovalcev – pred borbe z dvojnim repasažem
V kategorijah s 6 ali več tekmovalci:
1. mesto:
7 točk
2. mesto:
5 točk
3. mesto:
3 točke
+ vsak tekmovalec: 1 točko.
PRIJAVA:
U-16 in U-14 za slovenske tekmovalce je prijava preko registra JZS: http://www.judo-zveza.si/;
oziroma na dan tekme;
U-12 in za neregistrirane tekmovalce in tekmovalce iz tujine U-16, U-14 in U-12 je prijava na
e-mail: prleska.judosola@gmail.com oziroma na dan tekme;
___________________________________________________________________________
TEKMOVALNA TAKSA:
U-16 in U-14

U-12

12,00 € na tekmovalca in se plača na dan tekmovanja v gotovini.

10,00 € na tekmovalca in se plača na dan tekmovanja v gotovini.
__________________________________________________________________________

NAGRADE:
Denarne nagrade se podelijo prvim štirim ekipam v skupnem seštevku tekmovanja za

U16 in U14
In sicer po sistemu: 1.mesto 400€
2. mesto 300€
3.mesto 200€
4. mesto 100€
V starostni kategoriji U-16 in U-14 za prvo mesto pokal, drugo in tretji mesti medalje.
Najboljših pet ekip v skupnem seštevku prejme pokal (U-16 in U-14).
V starostni kategoriji U-12 vsi nastopajoči prejmejo medalje (ne šteje za ekipno uvrstitev).
__________________________________________________________________________
POSEBNA DOLOČILA:
Tekmovanje se bo odvijalo na štirih (U-16 in U14) borilnih prostorih oziroma na osmih (U-12 ). Kar ni
zajeto v teh propozicijah, veljajo tekmovalna pravila JZS/EJU. Organizator si pridržuje pravico do delne
spremembe propozicij glede na nastale okoliščine na dan tekmovanja.
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev ali varnost njihove lastnine.
Dežurna zdravniška služba bo prisotna na tekmovanju.
___________________________________________________________________________
DODATNE INFORMACIJE:
Patrik Vojsk: +386 (0)70 859 609
Aleš Vrbančič +386 (0)41 681 537
e-mail: prleska.judosola@gmail.com

