Športni klub SIBOR razpisuje

DRŽAVNI TURNIR SLOVENSKEGA POKALA V
PRIKAZOVANJU JU-JITSU TEHNIK ZA OTROKE IN
DP V NE-WAZI – KOČEVJE 2019
1. VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
- Državni turnir slovenskega pokala v prikazovanju tehnik za otroke do 16
let
- DP v ne wazi za vse kategorije
- sobota 12.10.2019
- Športni dom Gaj-FIS Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje.
2.
-

NAGRADE:
prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje
najboljše tri ekipe prejmejo pokale,
vsi udeleženci prejmejo spominska priznanja, ki jih zagotovi JJZS.

3.
-

ČASOVNICA TEKMOVANJA:
prihod in prijava ekipe do 08.30 ure
08.30-09.00 ure sestanek vodje ekip oziroma trenerjev, ki bodo sodili
09.00 uradna otvoritev tekme in začetek tekmovanja
podelitev nagrad 15 minut po zaključku tekmovanja

4. PRIJAVE EKIP:
- prijave ekip za vsako kategorijo pošljite na elektronski naslov
siborsi@gmail.com za ne wazo in prikaz tehnik na priloženem obrazcu do
srede 09.10.2019 ,
- prijavnina znaša 3 evrov na tekmovalca v prikazu tehnik in 15 evrov v ne
wazi in se plača na ŠK SIBOR, Podgorska ulica 11b, 1330 Kočevje,
številka računa SI56 023200257757620 pri NLB. Plačilo na kraju ni
možno.

5. SOJENJE:
- sodijo sodniki-trenerji, ki izpolnjujejo pogoje JJZS
- ju jitsu zvezo naprošamo, da prinese ocene za sojenje in rdeče kartončke,
ki pomenijo polovične ocene
- tekmuje se po veljavnih Tekmovalnih pravilih za otroške selekcije,
tekmovalnih pravilih v ne wazi in pravilih JJIF
- Sodijo delegirani sodniki JJZS in sodniki trenerji. Vsak klub naj zagotovi
vsaj enega sodnika trenerja.
Tekmovalci iz druge kategorije v prikazu tehnik imajo pravico nastopiti tudi v
absolutni kategoriji.
Tekma bo štela tudi za slovenski pokal v prikazu tehnik in DP v ne wazi..
Turnir bo štel tudi za ekipno razvrstitev v prikazu tehnik, kjer se bo upoštevala
najboljša uvrstitev tekmovalca kluba v posamezni kategoriji.
OSTALO
Tekmovalci morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno
odgovornost. Vsak tekmovalec mora imeti s sabo zdravstveno kartico!

Organizator ima pravico do spremembe razpisa.

ŠPORTNI POZDRAV!
Predsednik ŠK SIBOR:
Elvis PODLOGAR

PRIJAVNI LIST ZA TEKMOVANJE V TEHNIKAH – KOČEVJE 2019 (v oklepaju napišite še letnico rojstva)
EKIPA:
Dečki kategorija 1
6-7 let

Deklice kategorija 1
6-7 let

8-9 let

8-9 let

10-11 let

10-11 let

12-13 let

12-13 let

14-15 let

14-15 let

Dečki kategorija 2
8-9 let

Deklice kategorija 2
8-9 let

10-11 let

10-11 let

12-13 let

12-13 let

14-15 let

14-15 let

Dečki absolutna kategorija
10-15 let

Deklice absolutna kategorija
10-15 let

