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RAZPIS 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DUO SISTEMU 

 
 VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA  
Državno prvenstvo v duo sistemu za vse kategorije 

Športna dvorana Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica 

Nedelja, 11.02.2018 
 
TEKMOVALNA PRAVILA  
Tekmuje se po veljavnih pravilih Ju-jitsu zveze Slovenije in Mednarodne Ju-jitsu zveze 

V skladu s pravili JJIF in JJZS lahko tekmovalci tekmujejo v eni starostni kategoriji višje 

 
TEKMOVALNE 
KATEGORIJE  
 
KATEGORIJE  

 
 
1. SERIJA  
 

 
 
2. SERIJA  
 

 
 
3. SERIJA  
 

 
 
4. SERIJA  
 

U8 (2011, 2012)  1 in 2 napad  1 in 2 napad  /  /  

U10 (2009, 2010)  1, 2 in 3 napad  1, 2 in 3 napad /  /  

U12 (2008, 2007)  1 in 2 napad  1 in 2 napad  1 in 2 napad  1 in 2 napad  

U15 (2004, 2005, 
2006)  

1, 2 in 3 napad  1, 2 in 3 napad  1, 2 in 3 napad  1, 2 in 3 napad  

KADETI (2001, 
2002, 2003)  

Vsi napadi – nov 
sistem 

Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 

MLADINCI 
(2000,1999, 
1998)  

Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 

ČLANI (1997 in 
starejši)  

Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 
Vsi napadi – nov 

sistem 

 
 
 PRAVICA NASTOPA  
Registrirani tekmovalci in tekmovalke klubov oz. društev včlanjenih v JJZS 
 
URNIK TEKMOVANJA  
do 8.30 prihod in prijava ekip 

od 8.30 do 8.50 sestanek vodij ekip in sodnikov, ter žreb 

9.00 uradna otvoritev tekmovanja in začetek tekmovanja 

podelitev medalj 15 minut po zaključku tekmovanja 
 
PROSIMO VSE KLUBE, DA UPOŠTEVAJO URNIK TEKMOVANJA  
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SOJENJE  
Sodijo delegirani sodniki JJZS.  
 
PRIJAVE IN PLAČILO ŠTARTNIN:  
Prijave na priloženi prijavni listi pošljite do vključno 08. 02. 2018 na elektronski naslov 
siborsi@gmail.com.  
Prijavnino klub poravna po izstavljenem računu na tekmovanju (dejansko število nastopajočih).  
Prijavnina znaša 20 eur za par.  
Prijavnino je potrebno poravnati na račun:  
ŠD SIBOR 
Šolska ulica 1 
1310 Ribnica 
TRR: SI56 02320-0256422027, Davčna št. 35998091NLB  
sklic SIOO in datum plačila.  
Računi bodo klubom izdani po izvedenem plačilu. 
 
OSTALO 
Ekipe zagotovijo lastne rdeče in modre pasove za tekmovalce! Tekmovalci morajo biti ustrezno 
nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno odgovornost. Vsak tekmovalec mora imeti s sabo 
zdravstveno kartico ali tekmovalno izkaznico ali osebni dokument. Stopnje pasov bomo preverjali iz 
registra pasov JJZS!!!! Vse klube naprošamo, da nam posredujejo zraven prijav še letnico rojstva od 
vsakega tekmovalca.  
Tekmovalci morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno odgovornost in do 
organizatorja nimajo odškodninskih zahtevkov. Za ustrezno psihofizično pripravljenost tekmovalcev 
odgovarjajo njihovi trenerji oz. matični klubi. 
Podelitve medalj se morajo prejemniki medalj obvezno udeležiti v belem kimonu, v nasprotnem 
primeru medalj ne bodo prejeli. 

 
 
S spoštovanjem, 
 
                              
                                                       
                                                                                             Elvis Podlogar         
                                                                                                                 PREDSEDNIK ŠD SIBOR  


