
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V skladu z letnim koledarjem tekmovanj JJZS za leto 2021 Klub borilnih veščin Fudoshin 

 
R A Z P I S U J E   

DRŽAVNO PRVENSTVO V JU JITSU BORBAH   
ZA ČLANE (21+), MLADINCE (U21) IN KADETE (U18) ZA LETO 

2021 
 
KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:   

Telovadnica Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini 
Šolska ulica 2 
3311 Šempeter v Savinjski dolini 

 
sobota 5.6.2021 
 
TEKMOVALNA PRAVILA: 
Tekmuje se po veljavnih pravilih Ju-jitsu Zveze Slovenije in Mednarodne Ju-jitsu zveze.  

 
TEKMOVALNE KATEGORIJE: 
 - Državno prvenstvo v borbah 

starost Teža (kg) 

Člani (2003 ali starejši) -56, -62, -69, -77, -85, -94, +94 

Članice (2003 ali starejše) -45, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

Mladinci – U21 (2003, 2002, 2001) -56, -62, -69, -77, -85, -94, +94 

Mladinke – U21 (2003, 2002, 2001) -45, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

Kadeti – U18 (2004, 2005) -46, -50, -55, -60, -66, -66, -73, -81, +81 

Kadetinje – U18 (2004, 2005) -45, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 
Tekmuje se po veljavnih pravilih JJIF. Pravico nastopa imajo pravilno registrirani tekmovalci in 
tekmovalke JJZS. 
V skladu s pravili JJIF in JJZS lahko tekmovalci nastopijo v eni starostni oz. eni težnostni 
kategoriji višje (kadeti tudi med mladinci in mladinci tudi med člani). Urnik tekmovanja je 
prilagojen nastopom v dveh kategorijah, zato bodo najprej na vrsti kadeti, nato bo pol ure 
premora, sledijo mladince ter ponovno pol ure premora, na koncu pa še člani. 
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NAGRADE: 
➢ Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  

 
URNIK TEKMOVANJA: 
➢ do 9.30: prihod, prijava ekip 
➢ 9.00 – 9.30: tehtanje kadeti/kadetinje in mladinci/mladinke 
➢ 9.30 – 10.00: žrebanje, sestanek vodij ekip in otvoritev tekmovanja  
➢ 10.30 – začetek tekmovanja (kadeti/kadetinje) 
➢ 12.00 –  začetek tekmovanja (mladinci/mladinke)  
➢ 12.00 – 12.30 –  tehtanje člani/članice 
➢ 13.30 – začetek tekmovanja člani/članice 
➢ podelitev medalj bo 15. minut po zaključku tekmovanja  
V primeru spremembe urnika (glede na število prijavljenih) bo organizator vse udeležence o 
tem obvestil vsaj dva dni pred pričetkom tekmovanja. 
 

SOJENJE: 
  
Sodijo delegirani sodniki JJZS. 

 
PRIJAVE IN PLAČILO ŠTARTNIN: 
 
Prijave pošljite do torka, 1.6.2021,  na e-pošto:  
Info@fudoshin.si  
Prijavnino je potrebno poravnati ob prijavi ter poslati tudi potrdilo o plačilu prijavnin. 
Prijavnina znaša: 
- Državno prvenstvo v borbah 15.00€ za tekmovalca na kategorijo 
 
Prijavnino je potrebno poravnati na račun: 

SI56 1964 0501 2591 378 
Deželna banka Slovenije 
 
Plačilo prijavnin na tekmovanju NI možno. 
Na podlagi prejetega plačila bo klubu izstavljen račun. 
V primeru neudeležbe tekmovalca na tekmovanju se štartnin NE vrača. 
 

OSTALO: 
 
Ekipe morajo same zagotoviti rdeče in modre pasove za svoje tekmovalce. Tekmovalci morajo 
biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno odgovornost in do organizatorja 
nimajo odškodninskih zahtevkov. Za ustrezno psihofizično pripravljenost tekmovalcev 
odgovarjajo njihovi trenerji oz. matični klubi. Tekmovalci morajo imeti s seboj tekmovalne 
izkaznice oz. mlajši, ki le-teh nimajo, kartice zdravstvenega zavarovanja ali osebni dokument!  
Sodniki bodo preverjali starost tekmovalcev! Podelitve medalj se morajo prejemniki medalj 
obvezno udeležiti v belem kimonu, v nasprotnem primeru medalj ne bodo prejeli.  
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TEKMOVANJE V ČASU EPIDEMIJE: 
 
Zaradi navodil NIJZ in odločitve organizatorja glede varnosti bo tekmovanje potekalo brez 
gledalcev. Vstop bo dovoljen samo tekmovalcem, trenerjem, vodjem ekip in sodnikom, po 
sistemu PCT. Pred vstopom v dvorano morajo vsi udeleženci predložiti:  
- negativen test na Covid-19 (PCR ali hitri), ki ni starejši od 48 ur  
- ali potrdilo o prebolelosti, ki ni starejše od 6 mesecev  
- ali potrdilo o cepljenju proti Covidu-19, če je od zadnjega odmerka minilo zahtevano 
časovno obdobje proizvajalca.  

 
VLJUDNO VABLJENI !              
                                                                                    
 

David Štraus           
                                                                            Predsednik KBV Fudoshin  


