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ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2023. II ДАН 
Поштовани, 
 
Обавештавамо Вас да ће се Манифестација „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2023“ одржати у Београду 26.03.2023. године (недеља) у УВЦ 
Шумице, Устаничка 125, у организацији и под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину града Београда и 
Спортског савеза Београда. Технички организатор је Џудо савеза Београда. 
 
Такмичење ће се одржати на четири борилишта. 
 
Систем такмичења:  једноструки репасаж 
 
Сатница такмичења:       
(НЕДЕЉА 26.03.2023. г.)      
Пријава за СВЕ УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ 07:30-08:30ч     
Мерење: 08:00-09:00       
Жреб 09:00        
Почетак такмичења 10:00      
     
КАДЕТКИЊЕ и КАДЕТИ (2006, 2007. и 2008. годиште) 
Кадеткиње: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70кг 
Кадети: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90кг 
 
МЛАЂЕ СЕНИОРКЕ и СЕНИОРИ (2001-2005. годиште) 
Сениорке -23г: -48, -52, -57, -63, -70, -78,  и + 78кг 
Сениори -23г: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100кг 
 
Толеранција тежине за кадете и кадеткиње и мл. сениорке и сениоре: 1кг   
 
Такмичари ће за освојено прво, друго и два трећа места добити медаље. 
 
УЧЕСНИЧКА ТАКСА: Према Члану 8. Правилника за организацију такмичења „Трофеј Београда“ Спортског савеза 
Београда београдски клубови су ослобођени котизације. 
 

- Такмичарска књижица обавезна (лекарски преглед не старији од 6 месеци) 
- Такмичење се организује у складу са Правилником ЏСС и ЏСБ 
- Онлајн пријава такмичара у cpanel-у ЏСС мора бити извршена најкасније до суботе (25.03.2023. године) до 24:00 

часова. 
 

 
 
Спортски Вас поздрављамо,          
                     Председник ТК ЏСБ 
                                
 
 

       Станка Савић 
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THROPHY OF BELGRADE 2023 
 
 
We would like to invite you to the International judo tournament "THROPHY OF BELGRADE 2022" which will be held in 
Belgrade on March 26, 2023. (Sunday) at “Šumice“ Sports center in Belgrade, Ustanička Street No. 125, organized and 
sponsored by the Secretariat for Sports and Youth of the City of Belgrade and the Sports Association of Belgrade. The 
technical organizer is the Judo Federation of Belgrade. 
 
The competition will be held on 4 tatamis. 
Competition system: single repassage 
 
Competition schedule: 
(SUNDAY, March 26, 2023) 
Registration 07:30-08:30h 
Officail weight-in : 08:00-09:00h 
Draw 09:00h 
The competition starts at 10:00h 
 
Cadets (born in 2006, 2007. & 2008) 
Girls: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg 
Boys: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg 
 
Seniors U23 (born in 2001-2005.) 
Women: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg 
Men: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg 
 
Weight tolerence for all categories: 1kg 

 
Competitors will recieve medals for winning first, second and two third places. 
 
NO PARTICIPATION FEE 

- Insurance of competitors is obligatory. Insurance goes to the clubs.  
- Passports will be needed for the registration on spot 
 
Interested clubs are obliged to apply for the competition to the email address of the Judo Federation of Belgrade 
sekretar@jsb.rs and send a list of team members with age and weight categories, no later than Wednesday, 22.03.2023. 

Contact person: Peđa Bosanac +381 64/2709094; sekretar@jsb.rs  

 
  
 

WELCOME! 

mailto:sekretar@jsb.rs

