
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Регионално – Војвођанско школско првенство - ЏУДО 

СТЕПАНОВИЋЕВО – 06. МАРТ 2019. 

 

Поштовани,  

Обавештавамо Вас да ће се Регионално – Војвођанско школско појединачно првенство  за ученике основних и 

средњих школа ( m + ж ) одржати у среду  06.03.2019.године у сали Основне школе  „ Алекса Шантић „ Војводе 

Путника бр.6. СТЕПАНОВИЋЕВО. 

ОРГАНИЗАТОР:                                  Џудо савез Војводине 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА:   Одредиће се на лицу места                                                                  

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА:                                  08:00-09:30 ч.- званично мерење за ОШ: 1-4 разреда 

                                                                                11:00-12:00 ч.- званично мерење за ОШ: 5-8 разреда 

                                                                                13:00-14:00 ч.- званично мерење за СШ: 1-4 разреда 

                                                                                10:00 ч.- ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА за ОШ: 1-4 разреда  

   

ПРВЕНСТВО СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ТЕЖИНСКИМ КАТЕГОРИЈАМА: 

Ученици 1-2 разред- категорије у кг: -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46  

Ученице 1-2 разред- категорије у кг: -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, +38  

Ученици 3-4 разред- категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 

Ученице 3-4 разред- категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43 

Ученици 5-6 разред- категорије у кг: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

Ученице 5-6 разред- категорије у кг: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56  

Ученици 7-8 разред- категорије у кг: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81  

Ученице 7-8 разред- категорије у кг: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

Ученици средњих школа - категорије у кг: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90  

Ученице средњих школа - категорије у кг: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

Сваки такмичар мора бити прописно одевен у складу са општим правилима  ИЏФ. 

 

ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ:                                      НЕМА 

 

ДОКУМЕНТА:                                                    ШКОЛСКА СПОРТСКА КЊИЖИЦА, која мора да има печат школе преко 

слике, потпис директора и лекарски преглед уписан у школску спортску књижицу, не старији од 6 месеци. 

Осигурање такмичара је обавезно и иде на терет школа. 

 

НАПОМЕНА:                                                          Рок за пријављивање такмичара је ПЕТАК 01.03.2019.год. до 12:00ч.  

   на е-mаil: judoskolsko@gmail.com.  

   У прилогу Вам достављамо ОБРАЗАЦ за пријављивање такмичара. 

   Право наступа имају само РЕДОВНИ ученици. 

                                                                                

На шкплско Републичко  првенство  право  стичу  4 првопласирана  ученика  ОШ од 5-8 разреда и СШ од 1-4 

разреда у свакој тежинској категорији.  

Контакт:  +381 (0)63 526906 Светлана Вајнбергер Михелчић 

                  +381 (0)21 523090 Џудо савез Војводине 

 

 

Спортски поздрав, 

                                                                                                                                Председник комисије 

                                                                                                                          Светлана Вајнбергер Михелчић 


