ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM
POLANŠKOVA ULICA 7, SI – 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
e-mail: info@polyteam.net
http://www.polyteam.net

VABILO NA TEKMOVANJE
Judo turnir - Črnuška jesen 2018
DATUM TEKMOVANJA: Nedelja, 21. 10. 2018
KRAJ TEKMOVANJA: Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390, 1231
Ljubljana – Črnuče
URNIK TEKMOVANJA:
Vrtec in začetniki (SUMO):
Prijava in tehtanje: 9:00 – 9:15
Žreb: 9:30
Začetek tekmovanja: 10:00
Ostali (U10, U12):
Prijava in tehtanje: 10:00 – 10:30
Žreb: 10:30
Začetek tekmovanja: 11:15
VRTEC in ZAČETNIKI: Letnik 2012 in mlajši ter začetniki (od U8 do U12 navedite jih kot začetnike v prijavnem listu)
Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na starost in težo.
Način tekmovanja: Začetniki in letniki 2012 ter mlajši bodo imeli SUMO borbe.
CICIBANI in CICIBANKE (U10): Letnik 2009, 2010 in 2011
Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na starost in težo.
Način tekmovanja: Prilagojena pravila za starostno kategorijo do 10 let.
MLAJŠI DEČKI in MLAJŠE DEKLICE (U12): Letnik 2007, 2008
Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na spol, starost in težo.
Način tekmovanja: Prilagojena pravila za starostno kategorijo do 12 let.
TRAJANJE BORB:
U10 Cicibani in cicibanke: 2 minuti
U12 Mlajši dečki in mlajše deklice: 2 minuti
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SKUPNO OGREVANJE:
Pred začetkom tekmovanja bomo organizirali skupno ogrevanje.
PRIJAVE:
Udeležbo na tekmo potrdite najkasneje do petka, 12.10.2018! Prijavo tekmovalcev pa
izvedete preko prijavnega obrazca v Excelu, katerega pošljete najkasneje do srede,
17.10.2018 na e-mail: info@polyteam.net
Pri prijavi navedite letnico rojstva in točno težo!
TEKMOVALNA TAKSA:
Tekmovalna taksa znaša 10 EUR na tekmovalca.
NAGRADE:
Prvi štirje (4) tekmovalci, tekmovalke v posamezni kategoriji prejmejo medalje.
Podelili se bodo tudi pokali za najboljše ekipe.
INFORMACIJE:
Tomo Mihaljević tel: 00386 31 771 132
e-mail: tomo.mihaljevic1@gmail.com / info@polyteam.net
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali osebno lastnino
tekmovalcev.
Organizator si pridržuje pravico, da glede na število prijavljenih tekmovalcev/tekmovalk v
dogovoru s trenerji, delno spremeni propozicije tekmovanja.
V telovadnici je obvezna uporaba copat ali čistih športnih copat. Starši lahko tekmovanje
spremljajo s tribun oz. iz za to urejenih prostorov. Dostop do borilnih prostorov za starše
ne bo dovoljen.
Vodje ekip naprošamo, da spoštujejo urnik tekmovanja in hišni red v dvorani.
Dežurna zdravniška služba bo prisotna na tekmovanju.
ORGANIZACIJSKI ODBOR

