
 

 

ММЕЕЂЂУУННААРРООДДННИИ  ЏЏУУДДОО  ТТУУРРННИИРР  
1100..  ТТРРООФФЕЕЈЈ  ГГРРААДДАА  ППААННЧЧЕЕВВАА  

Панчево, Хала Спортова на Стрелишту          Субота, 29. април 2017. 
 

ЕКИПНИ ТУРНИР (дечаци) - Пропозиције 

Дечаци У15 (2003. и млађи) Категорије:  -31, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 кг 
 Толеранција тежине није дозвољена (такмичар се такмичи у мереној категорији или првој следећој) 
 Екипа учесник пријављује за такмичење најмање 6, а највише 15 такмичара. 
 За све такмичаре је обавезна такмичарска књижица са лекарским прегледом (не старији 

од 6 месеци), а за иностране такмичаре обавезна је путна исправа – pasoш. 
 Осигурање такмичара је у обавези клуба за који такмичар наступа 
 Такмичење ће се одвијати на 4 борилишта, екипно - по групама одређеним на жребу (меч траје 3 

минута). 
 Судиће националне судије и судије гости, по правилима ЕЈУ-ИЈФ 
 Организатор може да промени пропозиције пре почетка такмичења у договору са екипама. 
 Такса за екипни наступ износи  7.000,00 РСД по екипи (70€ за стране екипе) 

 
ПОЈЕДИНАЧНИ ТУРНИР (дечаци и девојчице) - Пропозиције 

Дечаци У11 (2007. и млађи)          2 мин. Категорије:  -20, -22, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 

Девојчице У11 (2007. и млађе)          2 мин. Категорије:  -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44 

Дечаци У15 (2003. и млађи)          3 мин. Категорије:  -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 

Девојчице У15 (2003. и млађе)          3 мин. Категорије:  -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

Кадети У18 (2000., 2001., 2002.)  4 мин. Категорије:  -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

Кадеткиње У18 (2000., 2001., 2002.)  4 мин. Категорије:  -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 
 
 Такмичарке и такмичари могу наступати само у једној узрасној категорији и нема толеранције 

тежине. 
 Појединачно такмичење – једноструки репасаж 
 За све такмичаре је обавезна такмичарска књижица са лекарским прегледом (не старији 

од 6 месеци), а за иностране такмичаре обавезна је путна исправа – pasoш. 
 Такса за појединачни наступ износи 700,00 РСД по такмичару  (7€ за стране такмичаре). 
 Такмичарска такса се плаћа по пријављивању  или на Т.Р. 355-1130475-17 ЏК “Динамо”, 

Панчево. 
  

 
 
 
 
 

САТНИЦА:  

Контролно мерење:        730-830 
Мерење:                            830-930 

Жребање:                           930-1000 
Свечано отварање:          1000 
Почетак такмичења:        1015 

Финале екипно:                1730 

НАГРАДЕ: 

 Медаље и пехари за три 
првопласиране екипе. 

 Медаље за 1., 2. и два 3. места за 
појединачно такмичење. 

 Организатор је обезбедио још 
награда за учеснике. 

Контакт: јcdinamo@јjcdinamo.org.rs , www.јcdinamo.org.rs, Љубомир Станишић, моб. + (381) 063 8044677, тел/фаx: +381 (13) 346 346 

Трофеј града Панчева ће бити медијски пропраћен путем штампе, интернета и телевизије док ће директан 
пренос финала бити емитован преко ТВ Панчева и интернет сајта www.полувреме.цом 

Молимо заинтересоване екипе да се пријаве до 15.04.2017. 


