
ЏУДО САВЕЗ БЕОГРАДА               

Страхињића Бана 73а, Београд                   

Тел/факс: 011 2626-763                             

Пиб: 100268746                                                                               

Мат. бр: 07056796 

Тр: 205-15698-39 Ком. банка                                                                                                        

sekretar@jsb.rs 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА СЕНИОРЕ 

 

Обавештавамо Вас да ће се појединачно првенство Београда за сениоре (м + ж) одржати у суботу 

23.02.2019. године у складу са следећим пропозицијима : 

 

ОРГАНИЗАТОР: Џудо савез Београда 

ДАН И МЕСТО ОДРЖАВАЊЕ: 23.02.2019. (субота) – СЦ Шумице 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: КО систем са дуплим репасажом, такмичење се одржава на три борилишта 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА: 

Петак 22.02.2019.  

• Контролно мерење, 17:00 – 18:00 – СЦ Шумице 

• Мерење - 18:00-19:00 - СЦ Шумице 

• Жребање – 19:00-20:00 – СЦ Шумице 

ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ: 1 кг. 

Субота 23.02.2019. 

• Контролно мерење извучених такмичара– 08:30-08:50 

• Почетак такмичења – 09:00 

СЕНИОРИ/ КЕ м+ ж (2004 и старије) 

Мушкарци :  -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100. 

Жене :  -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78. 

 

УЧЕСНИЧКА ТАКСА: 1500,00 динара - Уплата на текући рачун Џудо савез Београда                     

205-15698-39 Комерцијална банка АД Београд или на лицу места у готовини. 

Првенство Београда се организује у складу са правилником ЈСС и ЈСБ. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

Онлајн пријава такмичара мора бити извршена најкасније до петка, 22.02.2019. године до 15:00 часова. 

Све такмичарске књижице у којима је слика такмичара старија од четири године мора бити замењена. 

Такмичарксе књижице у којима се не види јасно оверен лекарски преглед, уколико није оверен на месту 

предвиђеном за то, или уколико нема више места за нову оверу, такође морају бити замењене. 

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. 

КВОТА: 

Мушкарци:       Жене: 

-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100.    -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78. 

 5,    7,      7,      5,     7,     8,      6.        6,     6,    6,     6,    6,    4,     4. 

 

Председник такмичарске комисије Београда 

                     Савић Станка 


