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Појединачно Првенство Централне Србије за Сениоре-ке  

и II турнир за Млађе и Старије полетарце (м+ж) 

 

Обавештавамо Вас да ће се појединачно првенство Централне Србије за сениоре (м+ж) i II 
турнир за Млађе полетарце и Старије полетарце (м+ж) одржати у суботу 23.02.2019. године у складу 
са следећим пропозицијима : 

 
ОРГАНИЗАТОР: Џудо Савез Централне Србије 
 
ДАН И МЕСТО ОДРЖАВАЊЕ: 23.02.2019. године (субота ) Спортска сала „Мирослав Антић“  

насеље Дурлан у Нишу 
 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: КО систем са дуплим репасажом 
 
САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА: 
 
08:00 – 08:30 – контролно мерење 
08:30 – 09:30 – званично мерење 
09:30 – 10:00 – жребање 
10:00 – почетак такмичења 
 
СЕНИОРИ м+ ж  
Мушкарци:-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг. 
Жене: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг. 
ТОЛЕРАНЦИЈА: Tolerancija 1 кг.  
 
СТАРИЈИ ПОЛЕТАРЦИ м+ ж (2009. и 2010.) 
Ст.Полетарци: -22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50 кг. 
Ст.Полетарке: -22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43 кг. 
ТОЛЕРАНЦИЈА:  Tolerancija 200гр. 
 
МЛАЂИ ПОЛЕТАРЦИ м+ ж (2011. и 2012.) 
Ст.Полетарци: -20,-22,-25,-28,-31,-34,-38, -42,-46,+46 кг. 
Ст.Полетарке: -20,-22,-25,-28,-31,-34,38,+38 кг. 
ТОЛЕРАНЦИЈА:  Tolerancija 200гр. 
 
УЧЕСНИЧКА ТАКСА: 1000,00 динара - Уплата на текући рачун Џудо савеза Централне Србије  
325-9500800003121- 95 код ОТП Банке или на лицу места у готовини. 
 
 



 

Бр.ж.р..: 325-9500800003121-95 OTP Банка    ПИБ 102233207     Матични број 07303726       Булевар Немањића 26,Ниш 

ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА:  
На www.cpanel.judo.rs до петка 22.2.2019. -24,00 часова  
 
ДОКУМЕНТА: Такмичарска књижица (са урађеном пререгистрацијом) и лекарски преглед не 
старији од 6 месеци.  
 
Првенство ЏСЦС се организује у складу са правилником ЏСС и ЏСЦС на 3(три) татамија. 
 
Награде: Медаље за освојено прво, друго и два трећа места, а у  конкуренцији млађих 
полетарца сви  добијају медаље. 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: У складу са чланом бр. 16 Такмичарског правилника ЏСС, дозвољава се 
прошлогодишњим финалистима директно учешће на Првенству Србије, уколико наступају у истој 
тежинској категорији као и предходне године, у оквиру квоте региона за одређену категорију. 
 
Клубови чији ће такмичари директно наступати на Првенству Србије (прошлогодишњи финалисти) 
дужни да доставе председнику такмичарске комисије, пре почетка жребања, оверену потврду да ће 
ови такмичари наступати на Првенству Србије. 
 
На такмичењима каја су у календару такмичења ЏСС кадети/кадеткиње имају права наступа у својој 
узрасној категорији и у узрасној категорији јуниора/јуниорки,мл.сениора/сениорки и 
сениора/сениорки само уз прихватање одговорности клуба и оверену сагласност клуба и оверену 
сагласност коју дају родитељи/старатељи у форми потврде клуба и уз потпис и печат овлашћеног 
лица клуба,а потврада се предаје делегату пре такмичења.(члан 16. такмичарског правилника ЏСС) 
 
Млађи сениори/сениорке, сениори и сениорке су у ОБАВЕЗНИ да носе лиценцирана (IJF лиценца) 
кимона ( плаве и беле боје).(члан 36. такмичарског правилника ЏСС) 
 
КВОТА: 
Мушкарци:                                                           Жене: 

 
 
 

 
 
 

Председник такмичарске комисије 
   Џудо Савеза Централне Србије 

Марковић Милош 
 

 

60 66 73 81 90 100 +100  
4 5 5 5 4 4 4  

 48 52 57 63 70 78 +78 
 4 4 4 4 4 5 4 


