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68-11/20 
Ниш 
17-11-2020. год. 

 
 

Појединачно Првенство Централне Србије за 

Полетарце и полетарке 

 
Обавештавамо Вас да ће се појединачно првенство Централне Србије за Полетарце и 

полетарке одржати у недељу 29.11.2020. године у складу са следећим пропозицијима : 
 

ОРГАНИЗАТОР: Џудо Савез Централне Србије 
 
Технички ОРГАНИЗАТОР: Џудо клуб „Бор“ 
 
 
ДАН И МЕСТО ОДРЖАВАЊЕ: 29.11.2020. године (недеља ) Спортска центар „Бор“ Бор 

 
 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: КО систем са дуплим репасажом 
 
САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА: 
 
09:00 – 09:45 – мерење категорије Полетарке -22, -25, -28, -31 кг и Полетарци -22, -25, -28, -31, -34 кг 
09:45 – 10:00 – жребање  
10:00 – почетак такмичења  
11:30  – 12:00 – мерење Полетарке : - 34, -38, -43, +43 кг и Полетарци -38, -42, -46, -50,+50 кг 
12:15 – 12:30 – жребање 
12:30 - почетак такмичења за преостале категорије 
10:00ч – почетак такмичења Категорије: Полетарке: -22, -25, -28, -31 кг  
                                                                             Полетарци: -22, -25, -28, -31, -34 кг  
12:30ч – почетак такмичења Категорије: Полетарке: - 34, -38, -43, +43 кг  
                                                                             Полетарци: -38, -42, -46, -50,+50 кг 
 
Полетарци (2010. и 2011.) 
-22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50  кг. 
Полетарке (2010. и 2011.) 
 -22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43 кг. 
ТОЛЕРАНЦИЈА:  Tolerancija 0,5 kg. 
 
УЧЕСНИЧКА ТАКСА: 1000,00 динара - Уплата на текући рачун џк Бор, broj: 205-69310-29 
или на лицу места у готовини. 
 
НАГРАДЕ; За освојено прво, друго и два трећа места додељују се медаље. 
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ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА:  
На www.cpanel.judo.rs до суботе 28.11.2020. -24,00 часова  
 
ДОКУМЕНТА: Такмичарска књижица и лекарски преглед не старији од 6 месеци. Осигурање иде 
на терет клубова.  
 
Првенство ЏСЦС се организује у складу са правилником ЏСС на 3 (три) татамија. 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  
Такмичење ће се организовати по препорукама Кризног штаба о мерама за сузбијање и заштите од 
ширења заразне болести COVID-19 приликом одржавања спортских такмичења у затвореном 
простору:  
Уз поштовање свих мера које су на снази: 
 - такмичење ће се организовати без присуства публике.  
- такмичењу, поред такмичара и дозвољеног броја тренера, присуствоваће само службена лица. - 
сваком клубу је дозвољено да има само 1 тренера до 5 такмичара и 2 тренера преко 5 такмичара на 
такмичењу. 
- пре почетка такмичења и мерења, сваком учеснику ће се мерити телесна температура, те ако 
учесник има температуру изнад 37 степена целзијуса или друге знакове респираторне инфекције 
(кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.), том лицу неће бити дозвољен улазак у објекат-салу, 
односно на такмичење.  
- Тренери обавезни да направе списак такмичара и тренера на којем ће се уписивати измерена 
температура пре уласка у салу 
- такмичари и тренери који напусте салу након мерења температуре, немају право повратка у салу 
- тренери ће бити одговорни за евентаулно непоштовање прописаних мера.  
- свако ко улази у објекат-салу где ће се одржати такмичење мора дезинфиковати руке препаратом на 
бази 70% алкохола.  
- уколико се у току такмичења јаве здравствени проблеми код такмичара, тренер је у обавези да без 
одлагања истог удаљи са такмичења, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља.  
-обавезно ношење маске на трибинама 

 
 

 
 

Председник такмичарске комисије 
   Џудо Савеза Централне Србије 

Марковић Милош 
 

 

 

 

  


