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RAZPIS 

 

FINALNEGA POKALNEGA TEKMOVANJA V JU-JITSU 

BORBAH ZA OTROKE DO 15 LET 
 

 
VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

 Finale pokala Slovenije v ju-jitsu borbah za otroke do 15 let 

 Osnovna šola Artiče (Artiče 39; SI-8253 Artiče) 

 Sobota, 5.5.2018 

 

TEKMOVALNA PRAVILA 

 Tekmuje se po veljavnih pravilih Ju-jitsu zveze Slovenije 

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE  

 

STAROST MOŠKI – teža (kg) ŽENSKE – teža (kg) 

U8 (2011, 2012) -25, +25 -25, +25 

U10 (2009, 2010) -21, -24, -27, -30, -34, -38, 
-42, -46, -50, +50 

-20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, 
+40 

U12 (2007, 2008) -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -
50, +50 

-22, -25, -28, -32, -36, -40, -44,  
-48, +48  

U15 (2004, 2005, 2006) -34, -37, -41, -45, -50, -55, - 60, 
-66, +66 

-32, -36, -40, -44, -48, -52, - 57, 
-63, +63 

 

 

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 9.00 tehtanje za tekmovalce 

 od 9.00 do 9.45 sestanek vodij ekip in sodnikov, ter žreb 

 9.45 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 2.05.2018 na elektronski naslov 

dbvkatana@gmail.com. Prijavnino je potrebno poravnati v istem času kot prijavo ter ob prijavi poslati 

tudi potrdilo o plačilu prijavnin.  

 

Prijavnina znaša 15 eur po tekmovalcu.   

 

Prijavnino je potrebno poravnati na račun:  

SI56 6000-0000-0352-084  

Hranilnica LON d.d.  

 

Plačilo prijavnin na tekmovanju NI možno. Na podlagi prejetega plačila bo klubu izstavljen račun. V 

primeru neudeležbe tekmovalca na tekmovanju se štartnin NE vrača.  

 

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.  

 

S spoštovanjem, 

  Dejan Kink 

  Predsednik DBV Katana 
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