
 
 

PODRO�NO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V JUDU ZA PODRO�JE 
POMURJE, MARIBOR IN PODRAVJE 

 
Organizator tekmovanja:  ������������	�
�������	� 
 

Kraj tekmovanja:   Športna dvorana »Nika Vrabla«,  
Mladinska 29, 2000 MARIBOR 

 
Datum tekmovanja:   31.05.2014 
 
Urnik tekmovanj:  13.00 – 14.00 tehtanje  
                                14.00 – 14.45 žreb  

15.00 Za�etek tekmovanja  
 

 
Kategorije:   
U10: letnik 2005 in mlajši – RAVEN PODRO�NA  

CICIBANI -24 kg -26 kg -29 kg -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg +50 kg 

CICIBANKE -22 kg -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg +48 kg 

 
Organizator si pridružuje pravico, da glede na prijavo, tekmovalce združi po do osem skupaj ali pa 
se upoštevajo kategorije! 
Judo borba 2 minuti 
 
 
Mlajši de�ki in deklice: letnik 2002, 2003 in 2004 – RAVEN PODRO�NA 

DE�KI -27 kg -29 kg -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg 

DEKLICE -25 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg 

 
Borbe trajajo 2 minuti 
 

Starejši de�ki in deklice: letnik 1999,2000 in 2001 – RAVEN PODRO�NA 
DE�KI -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg +66 kg 

DEKLICE -32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg 

 
Borbe trajajo 3 minute 
 



Tekmovalna taksa: 
Taksa se poravna pred tehtanjem in znaša 10,00 EUR/tekmovalca. Šole, ki želijo pla�ati preko 
ra�una morajo do 30.05.2014 poslati naro�ilnico za udeležbo na tekmovanju po pošti lahko tudi na 
elektronski naslov: judo.branik@gmail.com ali pa jo vodja ekipe odda ob prijavi pred tehtanjem. 

Številka TRR: SI56 2510 0970 7546 176  pri Probanki d.d. 
 

PRIJAVE: Zaradi lažje organizacije prosimo, da predprijave pošljete na E-mail 
judo.branik@gmail.com do 30.05.2014.  
Prijava tekmovalcev na Obrazcu 2 – šolski tekmovalni karton. 
 
Na�in tekmovanja:  Tekmovanje poteka po pravilih JZS, KUP sistem z dvojnim repasažem. 
                                  V kategorijah kjer je število tekmovalcev 5 ali manj, tekmujejo vsak z   
                                  vsakim. 
Ostale dolo�be:  Organizator si pridružuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliš�in delno 
korigira propozicije. Udeležba tekmovalcev je na lastno odgovornost. Za morebitne poškodbe in 
odtujitve stvari organizator ne odgovarja. 
 
Vstop v tekmovalni prostor je dovoljen samo športnikom, vodjem ekip in trenerjem v športnih 

copatih, druga obuvala na parketu niso dovoljena. Ostali spremljevalci in gledalci imajo 
dostop na tribuno. 

Za dodatne informacije pokli�ite na 041 669 564  ali pišite na: judo.branik@gmail.com . 
 

             ORGANIZACIJSKI ODBOR 
                   JK BRANIK BROKER 


