
 

 

                                                                                    

ЏУДО КЛУБ ,,ОМЛАДИНАЦ“ СТЕПАНОВИЋЕВО 

ЈУНИОР ОПЕН 2021 

Организатор: Џудо клуб ,,Омладинац“ Степановићево 

Датум одржавања: недеља, 3. 10. 2021. године 

Место одржавања: Спортска сала ОШ ,,Алекса Шантић“ у Степановићеву 

Контролно мерење: 7.30-8.00 часова 

Званично мерење: 8.00-9.00 часова 

Почетак такмичења: 10.00 часова 

Поштовани, џудо клуб ,,Омладинац“ из Степановићева и џудо савез Војводине вас позивају на 

Јуниор опен 2021 у конкуренцији: млађих дечака, млађих девојчица, млађих кадета и кадеткиња, 

јуниора и јуниорки. 

 

Категорије: 

Млађи дечаци (2009; 2010. годиште) 

-30 кг, -34 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, +66 кг 

Млађе девојчице (2009; 2010. годиште) 

-32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -56 кг, +56 кг 

Нема толеранције тежине 

 

Млађи кадети (2006; 2007. годиште) 

-46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, +81 кг 

Млађе кадеткиње (2006; 2007. годиште) 



 

 

-40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг 

Толеранција тежине 1 кг 

 

Јуниори (2002; 2003; 2004. годиште) 

-55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг 

Јуниорке (2002; 2003; 2004. годиште) 

-44 кг, -48 кг, -52 кг, 57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг 

Толеранција тежине 1 кг 

 

 Такмичење се одвија на три струњаче по правилнику џудо савеза Србије по систему 

једноструког репасажа за млађе дечаке и млађе девојчице, двоструког репасажа за млађе кадете, 

кадеткиње, јуниоре и јуниорке. На пет такмичара је дозвољен један тренер, преко пет такмичара 

дозвољена су два теренера. Сви такмичари морају поседовати књижицу са лекарским прегледом 

не старијим од 6 месеци.  

 Пријава тамичара из Србије на www.cpanel.judo.rs је до суботе 2. 10. 2021. године до 24.00 

часова. Такмичари из иностранства морају поседовати пасош. 

 Такса за учешће на турниру износи 1500 динара за такмичаре из домаћих клубова, за 

тамичаре из иностранства је 13 евра. 

 Уплате се врше на лицу места или на текући рачун клуба 200-2631880101934-16 

 Осигурање такмичара пада на терет клуба из којег такмичар долази. Организатор не сноси 

одговорност за ствари остале у хали, нити за настале повреде. 

Награде:  

Мадаље за I, II и два III места 

Пехар за најуспешнију екипу у свакој узрасној категорији 

Пехар за најбољег такмичара у свакој узрасној категорији 

Контакт особе:  

Председник клуба Ненад Симић +381641186238 

Тренер Никола Проданов +381611815094 

Мејл адреса: judo.step@gmail.com 

СПОРТСКИ ПОЗДРАВ 

http://www.cpanel.judo.rs/


 

 

                                                                        

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 такимичења 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 евентуално непоштовање мера; 

-Пре почетка такмичења и мерења, сваком учеснику ће се мерити телесна температура, те уколико 

учесник има температуру изнад 37 степени целзијуса или друге знакове респираторне инфекције 

том лицу неће бити дозвољен улазак у објекат (салу), односно на такмичење; 

-Свако ко улазу у салу, где ће се одржати такмичење мора дезинфиковати руке препаратом на бази 

70% алкохола; 

-Такмичарима и тренерима који 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 без 

одлагања истог да удаљи са такмичења, са препоруком да се јави надлежном дому здравља; 

-Ниједном такмичару није дозвољен улазак у салу, осим оног чије категорије раде у том тренутку; 

-Биће омогућено уживо праћење жреба и резултата на live.judo.rs 

 

ДОБРО ДОШЛИ У НАЈВЕЋЕ ЏУДО СЕЛО У СРБИЈИ 


