
 

 

ЏУДО САВЕЗУ БЕОГРАДА      Број: 1-11/2022 
ЏУДО САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ      Београд, 11.01.2022.  
ЏУДО САВЕЗУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
 

Предмет: Полагање за Мајсторске појасеве 

 

Поштовани,  

Свесни чињенице да нас је Пандемија Корона 19 вируса, која влада целим светом, онемогућила да 

реализујемо планиране активности, у оквиру којих су била планирана полагања за Мајсторске 

појасеве, обавештавамо вас да су се створили услови да и ову активност можемо, уз предвиђене мере, 

реализовати.  

На основу договора Регионалних Џудо Савеза, а поштујући такмичарске активности и Такмичарски 

календар Џудо Савеза Србије, достављамо вам план активности које су предвиђене у склопу 

припрема за полагање за Мајсторске појасеве: 

- Детаљно попуњене пријаве за полагање (образац оверен од стране клуба) по утврђеној процедури, 

клубови треба да доставе канцеларији Џудо савеза Србије лично или путем поште на адресу савеза 

Страхињића Бана 73а, 11000 Београд, најкасније до (петка) 21.01.2022. године.  

- ДАН Комисија ће се састати у уторак 25.01.2022. године.   

- Моле се кандидати да уплате за полагање за Мајсторске појасеве изврше тек након објаве на 

званичном сајту ЏСС, где ће бити постављен списак кандидати који су стекли све услове за полагање! 

Списак ће бити објављен 25.01.2022. године, након састанка ДАН Комисије ЏСС. 

- Регион Џудо Савеза Војводине ће организовати хоспитовање (четвртак и петак) 27. и 28.01.2022. 

године, док ће се полагање за Мајсторске појасеве одржати (субота) 29.01.2022. године. 

- Регион Џудо Савеза Београда ће организовати хоспитовање (четвртак и петак) 17. и 18.02.2022 

године, док ће се полагање за Мајсторске појасеве одржати (субота) 19.02.2022. године. 

- Регион Џудо Савеза Централна Србија ће организовати хоспитовања (четвртак и петак) 24. и 

25.02.2022. године, док ће се полагање за Мајсторске појасеве одржати (субота) 26.02.2022. године. 

Сваки Регионални џудо Савез треба да одреди сатницу и место (џудо салу) где ће се одржати 

хоспитовања, као и сатницу и место (џудо сала) где ће се извршити полагање за Мајсторске појасеве и 

о томе обавести ЏСС и клубове. Такође, сваки Регионални џудо Савез дужан је да припреми све 

неопходне хигијенске и дезинфекцијске услове. Сви учесници у хоспитовању и полагању за Мајсторске 

испите, дужни су да се придржавају свих прописаних неопходних услова у циљу спречавања 

евентуалног преноса болести. 

                                                                                                                    Председник ДАН Комисије ЏСС 

            Проф. др Славко Обадов С.Р. 


