
 

 

ЏУДО САВЕЗУ БЕОГРАДА            Број: 03-119/21 
ЏУДО САВЕЗУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ                 Београд, 29.04.2021. г.      
ЏУДО САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ                                     
 
ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРКЕ И ЈУНИОРЕ 
 
Поштовани, 
Обавештавамо Вас да ће се Појединачно првенство Србије за јуниорке и јуниоре, одржати у БЕОГРАДУ 
08.05.2021. године (субота) у Установи Вождовачки Центар Шумице, Устаничка 125, Београд у техничкој 
организацији Џудо савеза Београда. 
Такмичење ће се одржати на три борилишта. 
 
ЈУНИОРКЕ И ЈУНИОРИ (2001, 2002, 2003. годиште) 
Јунироке: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг 
Јуниори: -60, -66, -73, -81, -90, -100, + 100 кг 
 
Сатница такмичења (субота, 08.05.2021. г.): 
07:30-08:00 контролно мерење 
08:00-09:00 пријава такмичара ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ и мерење за прву групу категорија:    
јуниорке  -48, -52, -57, -63 кг 
јуниори -60, -66, -73 кг 
09:00-10:00 жреб за прву групу категорија 
10:00 почетак такмичења за прву групу категорија 
 
11:00-11:30 контролно мерење 
11:30-12:00 мерење за другу групу категорија:  
јунироке -70, -78, +78 кг 
јуниори: -81, -90, -100, +100 кг 
12:00-12:30 жреб за другу групу категорија 
13:00 очекиван почетак такмичења за другу групу категорија 
 
На овом такмичењу право учешћа има по 4 такмичара-ки у свакој тежинској категорији из Џудо 
савеза Београда, Централне Србије и Војводине, као и онолико такмичара–ки колико је освојено  
медаља-пласмана на прошлогодишњем такмичењу. 
 
 
УЧЕСНИЧКА ТАКСА: 1.500,00 динара - Уплата на текући рачун Џудо савез Београда 205-15698-39 
Комерцијална банка АД Београд или на лицу места у готовини. 

 
- Такмичарска књижица обавезна (лекарски преглед не старији од 6 месеци) 
- Првенство Србије се организује у складу са Правилником ЏСС и ЏСБ 
- Сваки клуб је дужан да на мејл канцеларије савеза office@jss.rs достави имена лиценцираних тренера  

(највише 2) који ће предводити такмичаре, најкасније до петка 07.05.2021. до 15:00 ч.  
- Клубови који имају до 5 такмичара могу пријавити само 1 тренера. 
- Такмичари морају имати плави и бели кимоно. 

 
Спортски Вас поздрављамо,            Председник ТК ЏСС 
               Проф. др Мирољуб Благојевић 
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ! 
 

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. 
 

- тренери ће бити одговорни за евентаулно непоштовање прописаних мера. 
 

- 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. 

 
- свако ко улази у објекат-салу где ће се одржати такмичење мора дезинфиковати руке препаратом 

на бази 70% алкохола. 
 

- такмичарима и тренерима коју уђу у салу неће бити дозвољено напуштање исте док се не заврше 
сви мечеви у њиховој групи. 

 
- 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. 
 

- ни једном такмичару неће бити дозвољен улазак у салу осим оног чије категорије раде у том 
тренутку. 

 
- биће омугућен уживо пренос такмичења и праћења резултата. 

 
 
Спортски Вас поздрављамо. 
 

Председник ТК ЏСС 
    Проф. др Мирољуб Благојевић 

 


