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          Број: 3-70/22 
          Београд, 14.09.2022. г. 
 

Појединачно Првенство Београда за млађе дечаке и девојчице  
 

 
Обавештавамо Вас да ће се Појединачно првенство Београда за млађе дечаке и девојчице 
одржати у суботу 24.09.2022. године у складу са следећим пропозицијима: 
 
ОРГАНИЗАТОР: Џудо савез Београда 
ДАН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА 24.09.2022. године (субота) – УВЦ „Шумице“ Устаничка 125/1 
ТАКМИЧЕЊЕ ЋЕ СЕ ОРГАНИЗОВАТИ НА 3 БОРИЛИШТА 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: КО систем са дуплим репасажом  

 
Млађи дечаци и девојчице (2010. и 2011. годиште): 
мл. девојчице: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, + 56кг 
мл. дечаци: -30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66кг 
ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ: 500г 

 
Сатница:  

• ПЕТАК 23.09.2022. године  
             17:30-18:30 пријава такмичара  
             17:30-18:00 незванично мерење  
             18:00-19:00 званично мерење 
             19:00 жреб 

• СУБОТА 24.09.2022. године 
                          09:00 почетак такмичења 
 

Такмичари ће добити медаље за освојено прво, друго и два трећа места у свим 
тежинским категоријама. 
УЧЕСНИЧКА ТАКСА: 1.500,00 динара - Уплата на текући рачун Џудо савеза Београда                   
205-15698-39 Комерцијална банка АД Београд или на лицу места у готовини. 

• Сви такмичари морају имати плави и бели појас. 

• Такмичарска књижица обавезна (лекарски преглед не старији од 6 месеци) 

• Првенство Београда се организује у складу са Правилником ЏСС и ЏСБ. 

• Онлајн пријава такмичара у cpanel-у ЏСС мора бити извршена најкасније до 
четвртка (22.09.2022. године) до 24:00 часова. 

• У складу са Чланом бр. 19 Такмичарског правилника ЏСС, дозвољава се 
прошлогодишњим финалистима (мл. дечаци и девојчице) директно учешће на 
Првенству Србије, уколико наступају у истој тежинској категорији као и предходне 
године, у оквиру квоте региона за одређену категорију. 
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• Клубови чији ће такмичари директно наступати на Првенству Србије за мл. дечаке и 
девојчице (прошлогодишњи финалисти) дужни су да доставе председнику Такмичарске 
комисије, пре почетка жребања, оверену потврду да ће ови такмичари наступати на 
Првенству Србије. 

 
 
КВОТА (мл. девојчице и дечаци): 
Девојчице: 
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, + 56 
  5,     5,     4,    5,    7,    6,     7,      7.     
Дечаци: 
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66. 
  5,    6,    5,     5,    6,     6,     5,     5,   5,     5.   
 
 

Такмичарска комисија ЏСБ 
              Председник          
             Станка Савић 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


