XI MEĐUNARODNI JUDO TURNIR
„JASKA 2010”
Mjesto održavanja:
Datum održavanja:
Organizator:

O.Š. „Ljubo Babić” Jastrebarsko
Subota 20.11.2010g.
Judo klub „JASKA” Jastrebarsko.
Matije Gupca 44. 10450 Jastrebarsko
judo.jaska@zg.t-com.hr

SATNICA:Djeca, ml dječaci i djevojčice,
dječaci i djevojčice.

7,30 - 8,00 kontrolna vaga
8,00 - 9,00 službena vaga
9,00 - 9,45 ždrijeb
10,00 - početak natjecanja

ml. kadeti i kadetkinje
kadeti i kadetkinje

12,00-12,30
12,30-13,00
13,00-13,30
14,00

kontrolna vaga
službena vaga
ždrijeb
početak natjecanja

Molimo sve zainteresirane klubove da pismenim putem (mail) prijave svoje
natjecatelje kako bi mogli na vrijeme osigurati kvalitetne tehničke uvjete turnira.
1. DJECA

Rođeni 2003 i 2004g. (1 minute)

KLINCI:
KLINCEZE:

-21,-24. -27. -30. -34, -38, +38kg.
-18. -20. -22. -25, -28, -32, +32kg.

2. MLAĐI DJEČACI
ML. DJEČACI:
ML. DJEVOJČICE:

-24. -27.-30. -34, -38, -42, -46, +46kg
-22, -25, .28, -32, -36, -40, -44, +44kg.

3. DJEČACI I DJEVOJČICE
DJEČACI:
DJEVOJČICE:

Rođeni 1998, 1999 i 2000. (2 minute)
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg.
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg.

Rođeni 2001 i 2002g. (2 minute)

4. MLAĐI KADATI I KADETKINJE
Rođeni 1996 i 1997g. (3 minute)
ML KADETI:
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg.
ML KADETKINJE:
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63kg.

5. KADATI I KADETKINJE
KADETI:
KADETKINJE:

Rođeni 1994 i 1995g. (4 minute)
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg.
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg.

U uzrastu ml. kadeta, ml. kadetkinja te kadeta i kadetkinja dozvoljene
su poluge i gušenja.
TEHNIČKI UVIJETI:

Natjecanje će se izvršiti po pravilima HJS.
Natjecanje će biti održano na 4. tatamija.

SUSTAV BODOVANJA: 8, 4, 2, 2.
8, 4, 2.
4, 2.
2.

boda u kategorijama sa 4 i više natjecatelja.
boda u kategorijama sa 3 i više natjecatelja.
boda u kategorijama sa 2 natjecatelja.
boda u kategoriji sa 1 natjecateljem

SISTEM NATJECANJA: Natjecanje će se održati sistemom dvostrukog repasaža a u
kategorijama sa 5 i manje natjecatelja boriti će se svaki sa svakim.
KOTIZACIJA:

90 kn po natjecatelju ( 12 eura).
120 kn dupli start.

DOKUMENTI: Registracijska knjižica HJS sa važećim liječničkim pregledom.
Strani državljani dokument za identifikaciju.
NAGRADE:

Medalje za 1. 2. i dva 3. mjesta.
Pehari za prvoplasirane 3 ekipe

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju eventualnih ozljeda
natjecatelja i ne odgovara za sigurnost njihove imovine.
KONTAKT:

Ivica Blažek
Ivica Stipković
Davor Kalem

091 530 66 11
098 302 505
091 560 4 880

Unaprijed zahvaljujemo na dolasku i želimo Vam puno sportskog uspjeha

Upravni odbor JK Jaska

