
ЏУДО САВЕЗ БЕОГРАДА 

Страхињића Бана 73а, Београд  

Тел/факс: 011 2626-763 

Пиб: 100268746 

Мат. бр: 07056796 
Тр: 205-15698-39 Ком. Банка 

Mејл адреса: sekretar@jsb.rs 

 
 

 

ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА ЈУНИОРЕ 

 
 

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

суботу 29.02.2020. године у складу са следећим пропозицијима: 

 

ОРГАНИЗАТОР: Џудо савез Београда 

 

ДАН И МЕСТО ОДРЖАВАЊA: 29.02.2020. године (субота) Београд,  

Установа „Вождовачки центар Шумице“, ул. Устаничка 125/1.  

 

Такмичење се одржава на 3 борилишта. 

 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: КО систем са дуплим репасажом 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА: 

07:30 – 08:00ч – контролно мерење  

07:30 – 08:30ч - пријава такмичара  

08:00 – 09:00ч – званично мерење  

09:00 – 10:00ч – жребање 

10:00ч – почетак такмичења  

 

ЈУНИОРИ м+ ж (2000, 2001, 2002) 

Дозвољава се толеранција тежине до 1 кг. 
Сви такмичари морају имати плави и бели кимоно. 

 
 

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

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

 

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. 

mailto:sekretar@jsb.rs


ДОКУМЕНТА: 

Такмичарска књижица обавезно (лекарски преглед не старији од 6 месеци) 
Осигурање иде на терет клубова. Првенство Београда се организује у складу са 

правилником ЈСС и ЈСБ. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

 

Онлајн пријава такмичара на Ц-панелу ЏСС мора бити извршена најкасније до 

петка 28.02.2020. до 24:00! 

 

У складу са чланом бр. 19 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 су да доставе председнику Такмичарске комисије, пре почетка 

жребања, оверену потврду да ће ови такмичари наступати на Првенству Србије. 

 
 

КВОТА: 

 

Мушкарци: 

 

-60, -66, -73, -81, -90, -100, + 100 

 

4, 6, 6, 7, 6, 5, 6 

 

Жене: 

 

-48, -52, -57, -63, –70, -78, +78 

 

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

 

 
 

Председник Такмичарске комисије    

Џудо савеза Београда 

Станка Савић 


