
 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM 
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MEDNARODNI JUDO TURNIR: 

1. MEMORIAL DUŠANA STRAŽIŠČARJA 

V OKVIRU ČRNUŠKE POMLADI 

 

DATUM TEKMOVANJA: Nedelja, 29. 09. 2019 

 

KRAJ TEKMOVANJA: Športna dvorana Črnuče pri OŠ n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 

9, 1231 Ljubljana – Črnuče 

 

URNIK TEKMOVANJA: 

Vrtec (SUMO) in U8: 

Prijava in tehtanje: 8:30 – 9:15 

Žreb: 9:30 

Začetek tekmovanja: 10:00 

Ostali (U10 in U12): 

Prijava in tehtanje: 11:00 – 11:30 

Žreb: 11:30 

Začetek tekmovanja: 12:00 oziroma po končani podelitvi za vrtec in U8 

 

VRTEC in ZAČETNIKI: Letnik 2014 in mlajši ter začetniki 2013 (navesti ob 

prijavi) 

Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na starost in težo. 

Način tekmovanja: SUMO borbe in spretnostni poligon. 

Skupek obeh disciplin se šteje za končno uvrstitev. 

 

MLAJŠI CICIBANI in MLAJŠE CICIBANKE (U8): Letnik 2012 

Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na spol, starost in težo. 

 

CICIBANI in CICIBANKE (U10): Letnik 2010 in 2011 

Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na spol, starost in težo. 

 

MLAJŠI DEČKI in MLAJŠE DEKLICE (U12): Letnik 2008 in 2009 

Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine po 8 ali manj, glede na spol, starost in težo. 
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PRAVILA: 

 

VRTEC in ZAČETNIKI: Letnik 2014 in mlajši ter začetniki 2013 

Dečki in deklice nastopajo skupaj. Tekmujejo na tekmovalnem prostoru 3x3. Pred 

pričetkom borbe (SUMO) se nasprotnika primeta dvoročno za kimoni. Zmagovalec je tisti, 

ki prvi prejme dve točki. Za točko pri SUMO borbi se šteje, če se nasprotnika potisne iz 

borilnega prostora, če nasprotnik poklekne na eno ali obe koleni ali če se nasprotnika vrže 

ali zavrti na tla. Poligon se štopa, najboljši je tisti, ki ga dokonča v najkrajšem času. 

 

MLAJŠI CICIBANI in MLAJŠE CICIBANKE (U8): Letnik 2012 

Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov (kansetsu waza), davljenj (shime waza), metov 

neposredno z obeh kolen (drop seoi nage...), stiskanje z roko okoli vratu in izvajanje 

tehnik z neposrednim metanjem ali vlečenjem na glavo. Prepovedano je direktno izvajanje 

telesnih metov. Pred pričetkom borbe se nasprotnika primeta dvoročno za kimoni. Vsa 

ostala pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo zveze (IJF). 

 

CICIBANI in CICIBANKE (U10): Letnik 2010 in 2011: 

Prepovedano je izvajati tehnike vzvodov (kansetsu waza), davljenj (shime waza), metov 

neposredno z obeh kolen (drop seoi nage...), stiskanje z roko okoli vratu in izvajanje 

tehnik z neposrednim metanjem ali vlečenjem na glavo. Prepovedano je direktno izvajanje 

telesnih metov. Vsa ostala pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo zveze (IJF). 

 

MLAJŠI DEČKI in MLAJŠE DEKLICE (U12): Letnik 2008 in 2009: 

Prepovedane so tehnike vzvodov (kansetsu waza), davljenj (shime waza). Vsa ostala 

pravila določajo sodniška pravila Mednarodne judo zveze (IJF). 

 

TRAJANJE BORB: 

Vse borbe (U8, U10 in U12) trajajo 2 minuti + GS (golden score – zlata točka). 

 

SKUPNO OGREVANJE: 

Pred začetkom tekmovanja bomo organizirali skupno ogrevanje. 
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PRIJAVE: 

Udeležbo na tekmo potrdite najkasneje do srede, 18.09.2019! Prijavo tekmovalcev pa 

izvedete preko prijavnega obrazca v Excelu, katerega pošljete najkasneje do srede, 

25.09.2019 na e-mail: info@polyteam.net 

Pri prijavi navedite letnico rojstva in točno težo! 

 

TEKMOVALNA TAKSA: 

Tekmovalna taksa znaša 10 EUR na tekmovalca. 

 

NAGRADE: 

VSI nastopajoči v posamezni kategoriji prejmejo medalje. 

Podelili se bodo tudi pokali za najboljše ekipe. 

 

INFORMACIJE: 

 

Tomo Mihaljević tel: +386 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 
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