„МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ЏУДО ВЕЛИКАНА ВОЈВОДИНЕ 2019“
Поштовани,
Обавештавамо Вас да Џудо Савез Војводине организује Први међународни џудо турнир „МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
ЏУДО ВЕЛИКАНА ВОЈВОДИНЕ 2019“ 02. и 03.11.2019. године, у Новом Саду, Сутјеска 2, СПЕНС, мала хала.
Технички организатор: Џудо Савез Војводине
Масарикова 25, Нови Сад, Р Србија
Тел. +381652523090
Имејл: jsv@jsv.org.rs
Програм такмичења за 02. и 03.11.2019. године:
08:30-10:00 Званично мерење
10:00-11:00 Жребање
11:00 Почетак такмичења

Првог дана, 02.11.2019. године, у суботу, право наступа имају узрасне категорије:
Млађи полетарци У9 ( 2011.-2012.) : -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46 кг
Млађе полетарке У9 ( 2011.-2012.) : -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, +38 кг
Млађи дечаци У13 ( 2007.-2008.): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 кг
Млађе девојчице У13 (2007.-2008.): -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56 кг
Кадети У18 ( 2002., 2003.,2004. ): -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг
Кадеткиње У18 (2002., 2003.,2004.): -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг
Такса за учешће: Све узрасне категорије 1.000, 00 РСД
За такмичаре из иностранства 10 еура
• Клубови добијају гратис котизацију на сваког десетог такмичара
• За све такмичаре из Србије пријава преко Ц Панела Џудо Савеза Србије најкасније до 01.11.2019. године,
петак, а за иностране пријава преко имејла Џудо Савеза Војводине jsv@jsv.org.rs
• Такмичење ће се одвијати на 6 татамија, 6x6
• Такмичење за млађе полетарце ће се одвијати по Такмичарском Правилнику ЏСС , док ће се за остале узрасне
категорије такмичење одвијати по систему једноструког репасажа
• Сви такмичари млађих узрасних категорија морају да имају ПЛАВИ и БЕЛИ појас, док кадети морају да
имају ПЛАВИ И БЕЛИ КИМОНО
• Организатор такмичења НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН за било какве телесне повреде, нити за било какав губитак
или оштећење имовине у вези са путовањем и учешћем на овом такмичењу. Осигурање такмичара пада на терет
клубова.
• Такмичар мора да поседује Такмичарску књижицу са овереним лекарским прегледом не старијим од 6
месеци
• Награде: Медаље за прво, друго и два трећа места
У категорији млађих полетараца сви такмичари добијају златне медаље
Пехари: за најуспешнији клуб у свакој конкуренцији
за најбољег такмичара и такмичарку турнира у појединачној конкуренцији
Свим учесницима желимо пријатан боравак у нашем граду и успешно учешће на турниру!
Очекујемо учешће такмичара из БиХ, Хрватске, Словеније, Мађарске, Грчке, Италије, Македоније, Румуније,
Црне Горе, Кипра, Француске..
Информације: секретар ЏСВ Наташа Бошковић +381652523090 или путем имејла jsv@jsv.org.rs

„МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ЏУДО ВЕЛИКАНА ВОЈВОДИНЕ 2019“
Поштовани,
Обавештавамо Вас да Џудо Савез Војводине организује Први међународни џудо турнир „МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
ЏУДО ВЕЛИКАНА ВОЈВОДИНЕ 2019“ 02. и 03.11.2019. године, у Новом Саду, Сутјеска 2, СПЕНС, мала хала.
Технички организатор: Џудо Савез Војводине
Масарикова 25, Нови Сад, Р Србија
Тел. +381652523090
Имејл: jsv@jsv.org.rs
Програм такмичења за 02. и 03.11.2019. године:
08:30-10:00 Званично мерење
10:00-11:00 Жребање
11:00 Почетак такмичења

Другог дана, 03.11.2019. године, у недељу, право наступа имају узрасне категорије:
Полетарци У9 ( 2009.-2010 ): -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 кг
Полетраке У9 (2009.-2010.): -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43 кг
Старији дечаци У15 ( 2005.-2006.) : -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 кг
Старије девојчице У15 ( 2005.-2006.) : -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 кг
Сениори: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг
Сениорке: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг
Такса за учешће: Све узрасне категорије 1.000, 00 РСД
За такмичаре из иностранства 10 еура
• Клубови добијају гратис котизацију на сваког десетог такмичара
• За све такмичаре из Србије пријава преко Ц Панела Џудо Савеза Србије најкасније до 01.11.2019. године,
петак, а за иностране пријава преко имејла Џудо Савеза Војводине jsv@jsv.org.rs
• Такмичење ће се одвијати на 5 татамија (3 татамија 6x6 и 2 татамија 8x8)
• Такмичење ће се одвијати према Такмичарском Правилнику ЏСС, по систему једноструког репасажа
• Сви такмичари млађих узрасних категорија морају да имају ПЛАВИ и БЕЛИ појас, док сениори морају да
имају ПЛАВИ И БЕЛИ КИМОНО
• Организатор такмичења НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН за било какве телесне повреде, нити за било какав губитак
или оштећење имовине у вези са путовањем и учешћем на овом такмичењу. Осигурање такмичара пада на терет
клубова.
• Такмичар мора да поседује Такмичарску књижицу са овереним лекарским прегледом не старијим од 6
месеци
• Награде: Медаље за прво, друго и два трећа места
У категорији млађих полетараца сви такмичари добијају златне медаље
Пехари: за најуспешнији клуб у свакој конкуренцији
за најбољег такмичара и такмичарку турнира у појединачној конкуренцији
Свим учесницима желимо пријатан боравак у нашем граду и успешно учешће на турниру!
Очекујемо учешће такмичара из БиХ, Хрватске, Словеније, Мађарске, Грчке, Италије, Македоније, Румуније,
Црне Горе, Кипра, Француске..
Информације: секретар ЏСВ Наташа Бошковић +381652523090 или путем имејла jsv@jsv.org.rs

