
ЏУДО КЛУБ „АЛЕКСИНАЦ“ 

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО 
ТУРНИР “АЛЕKСИНАЦ  2020.” 

 
ОРГАНИЗАТОР:   Џудо клуб „Алексинац“ 

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:  недеља 02.02.2020. године 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  Спортска хала „Алексинац“ 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА: 
     Пријава и мерење:  0900 – 1000 
      Жребање:   1000 – 1100 
     Почетак такмичења:   1100 

 
Учесници:           Категорије: 
 
Полетарци (2010, 2011 год)         -22кг, - 25кг, -28кг, -31кг, -34кг, -38 кг, -42кг, -46кг, -50кг, +50кг 
Полетарке (2010, 2011 год)         -22кг, - 25кг, -28кг, -31кг, -34кг, -38 кг, -43кг, +43кг 

Толеранција тежине 0,2кг 
 
Млађи дечаци (2008, 2009 год)         -30кг, -34кг, -38кг, -42кг, -46кг, -50кг, -55кг, -60кг, -66 кг, +66кг 
Млађи девојчице (2008, 2009 год)   -32кг, -36кг, -40кг, -44кг, -48кг, -52кг, -56кг, +56кг 

Толеранција тежине 0,5кг 
 
Кадети (2003, 2004, 2005 год)         -50кг, -55кг, -60кг, -66кг, -73кг, -81кг, -90кг, +90кг 
Кадеткиње (2003, 2004, 2005 год)    -40кг, -44кг, -48кг, -52кг, -57кг, -63кг, -70кг, +70кг   

Толеранција тежине 1кг 
 
 Такмичење ће се одвијати по правилнику ЏСС на 4 борилишта, по систему двоструког 
репасажа. Сви такмичари морају поседовати такмичарску књижицу са овереним лекарским 
прегледом не старијим од шест месеци.  
 Пријава такмичара на www.cpanel.judo.rs је до суботе 01.02.2020. године do 2100 часова. 
Такмичари из иностранства морају поседовати путну исправу (пасош).  
 Такса за учешће на турниру износи 1.000,оо динара за такмичаре из домаћих клубова, а за 
такмичаре из иностранства 10,оо €.  
 Обезбеђен је смештај по цени од 7,оо € за ноћ.  
 Уплате се врше на лицу места или на текући рачун клуба 275-10225495553-63 
 Осигурање такмичара пада на терет клуба из којег такмичар долази, oрганизатор не сноси 
одговорност за ствари остављене у хали нити за настале повреде. 
 
НАГРАДЕ: 
 Медаље за прво, друго и два трећа места, 
 Специјална награда за свако прво место у категорији, 
 Пехар за најуспешнију екипу у свакој узрасној категорији, 
 Пехар за свеукупног победника турнира, 
 Специјална награда за вође екипа. 
 
Контакт особе: 
 Станковић Бојана +381 (0) 64 680 22 64 
 Станковић Александар +381 (0) 64 680 22 65 
 

Д О Б Р О    Д О Ш Л И 


