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Број: 3-28/21
Београд, 14.04.2021. год.
ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА ЈУНИОРКЕ И ЈУНИОРЕ 2021.
Поштовани,
Обавештавамо Вас да ће се Првенство Београда за јуниорке и јуниоре одржати у БЕОГРАДУ (субота)
24.04.2021. године у Установи Вождовачки Центар Шумице, Устаничка 125, Београд у техничкој
организацији Џудо савеза Београда.
Такмичење ће се одржати на три борилишта.
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА: КО систем са дуплим репасажом
Категорије (2001, 2002 и 2003. годиште):
Јуниорке: -48, -52, -57, -63, - 70, -78, +78 кг.
Јуниори: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг.
ТОЛЕРАНЦИЈА ТЕЖИНЕ: 1кг
Сатница: ПЕТАК 23.04.2021. г.
17:30-18:30 пријава такмичара за обе групе
17:30-18:00 незванично мерење
18:00-19:00 званично мерење
19:00
жреб
Сатница: СУБОТА 24.04.2021. г.
09:00
почетак такмичења за категорије: јуниорке -48, -52, -57 кг јуниори
-60, -66, -73 кг
11:30 (очекивано) почетак такмичења за категорије: јуниорке -63, - 70, -78, +78 кг
јуниори -81,-90, -100, +100 кг
-

Такмичари ће за освојено прво, друго и два трећа места добити медаље.
Такмичарска књижица обавезноа (лекарски преглед не старији од 6 месеци)
Осигурање иде на терет клубова.
Првенство Београда се организује у складу са Правилником ЏСС и ЏСБ.
Котизација за учешће по такмичару износи 1.500,00 динара и уплаћује се на рачун Џудо савеза
Београда, 205-15698-39 Комерцијална Банка, или у готовом на лицу места.
- Пријава такмичара у c-panelu ЏСС мора бити извршена најкасније до четвртка 22.04.2021. године
до 24:00 часа.
- Сваки клуб је дужан да на мејл канцеларије савеза sekretar@jsb.rs достави имена лиценцираних
тренера (највише 2) који ће предводити такмичаре, најкасније до четвртка 22.04.2021. године до
24:00 часа. Клубови који имају до 5 такмичара могу пријавити само 1 тренера.
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- Према члану бр. 15. Такмичарског правилника ЏСС на такмичењима која су у календару
такмичења ЏСС кадети/кадеткиње имају права наступа у својој узрасној категорији и у узрасној
категорији јуниора/јуниорки, мл.сениора/сениорки и сениора/сениорки само уз прихватање
одговорности клуба и оверену сагласност клуба и оверену сагласност коју дају
родитељи/старатељи у форми потврде клуба и уз потпис и печат овлашћеног лица клуба, а
потврда се предаје делегату пре такмичења.
- У складу са чланом бр. 19. Такмичарског правилника ЏСС, дозвољава се прошлогодишњим
финалистима директно учешће на Првенству Србије, уколико наступају у истој тежинској
категорији као и предходне године, у оквиру квоте региона за одређену категорију.
- Клубови чији ће такмичари директно наступати на Првенству Србије (прошлогодишњи
финалисти) дужни су да доставе председнику Такмичарске комисије, пре почетка жребања,
оверену потврду да ће ови такмичари наступати на Првенству Србије.
КВОТА:
Мушкарци:
-60, -66, -73, -81, -90, -100, + 100
6, 4, 4, 6,

7,

5, 5

Жене:
-48, -52, -57, -63, –70, -78, +78
5, 6,

6,

6,

4,

4,

6.

Председник Такмичарске комисије
Џудо савеза Београда
Станка Савић
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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.
- 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 Такмичарске комисије
Џудо савеза Београда
Станка Савић

