ЏУДО КЛУБ „ТАМИШ“ ОРГАНИЗУЈЕ
МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР

„ТРОФЕЈ ТАМИША 2022.“
ОРГАНИЗАТОР:

Џудо клуб „Тамиш“

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

Субота 10.09.2022. године

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
САТНИЦА:

Спортски центар Шумице, Устаничка 125/1 Београд
07 30 – 0900 – пријава екипа
0800 – 0930 – званична вага
0930 – 1000 – жреб
10 00 – свечано отварање и почетак такмичења

Старосне категорије:

Тежинске категорије:

Полетарке (2012, 2013)
Полетарци (2012, 2013)

-22kg, -25kg, -28kg, -31kg, -34kg, -38kg, -43kg, +43kg
-22kg, -25kg, -28kg, -31kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, +50kg

Млађе девојчице (2010, 2011)
Млађи дечаци
(2010, 2011)

-32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, +56kg
-30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, +66kg

Старије девојчице (2008, 2009) -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, +63kg
Старији дечаци
(2008, 2009) -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73kg
Нема толеранције тежине
















Такса за учешће: 1500,оо РСД за такмичаре из Србије, односно 15,оо € за такмичаре из
иностранства.
Уплата на лицу места у готовини или на жиро рачун 340-11028071-89 код ЕРСТЕ банке
За такмичаре из Србије пријава преко сајта ЏСС најкасније до 09.09.2022. године у 24 00
часова, а за такмичаре из иностранства на e-mail: judotamis@gmail.com или
nstojadinov@gmail.com најкасније до 08.09.2022. године.
Такмичење се одржава према такмичарском правилнику ЏСС и правилима IJF, по
једноструком репасажу.
Сви такмичари су у обавези да имају БЕЛИ и ПЛАВИ појас.
Осигурање такмичара пада на терет клуба из којег такмичар долази. Организатор не одговара
за ствари остављене у хали, нити за настале повреде.
Такмичење ће бити одржано на 6 борилишта.
Такмичар мора да поседује такмичарску књижицу и лекарски преглед (не старији од 6 месеци).
За стране такмичаре обавезан пасош.
За стране екипе постоји могућност бесплатног трансфера од/до аеродрома, смештаја и хране.
Најавити екипу најкасније до 01.09.2022. године.
Биће омогућено праћење жреба, редоследа борби и резултата на: live.judo.rs
Биће омогућено праћење уживо преноса борби на YOUTUBE CHANNEL JK Tamis, са три
камере (свака камера покрива два борилишта)
Награде: Медаље за прво, друго и два трећа места. Пехар за прва три најуспешнија клубa у
свакој узрасној категорији, пехар за три најбоља клуба турнира
Бројне награде изненађења за клубове и такмичаре;
Информације: Остојић Неда +381/69-20-02-694 Стојадинов Алекса +381/65-95-87-153

