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TEKMOVANJE V DUO SISTEMU ZA
SLOVENSKI JU-JITSU POKAL
in

DRŽAVNO PRVENSTVO V
DUO SISTEMU
GLOBOKO, 5.3.2022
Društvo borilnih veščin Katana
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VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
 Tekmovanje v duo sistemu za slovenski Ju-Jitsu pokal in Državno prvenstvo v duo
sistemu
 Osnovna šola Globoko (Globoko 9, SI-8254 Globoko)
 Sobota, 05.03.2022
TEKMOVALNA PRAVILA
 Tekmuje se po veljavnih pravilih Ju-jitsu in Jiu-Jitsu zveze Slovenije
TEKMOVALNE KATEGORIJE
KATEGORIJA
Mlajši cicibani in cicibanke
Cicibani in cicibanke
Mlajši dečki in deklice
Starejši dečki in deklice
Mlajši kadeti in kadetinje
Kadeti in kadetinje
Mladinci in mladinke
Člani in članice

NAPDI
U8
(2015 in mlajši)
U10
(2013 – 2014)
U12
(2011 – 2012)
U14
(2009 – 2010)
U16
(2007 – 2008)
U18
(2005 – 2006)
U21
(2002 – 2004)
21+
(2001 in starejši)

1., 2. in 3. napad / 1. serija
1. in 2. napad / 1. serija
1. in 2. napad / 2. serija
1., 2. in 3. napad / 1. serija
1., 2. in 3. napad / 2. serija
Trije žrebani napadi / 1. serija
Trije žrebani napadi / 2. serija

Trije žrebani napadi / 1. serija
Trije žrebani napadi / 2. serija
Trije žrebani napadi / 3. serija

PRAVICA NASTOPA
 Registrirani tekmovalci in tekmovalke klubov oz. društev včlanjenih v JJZS
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URNIK TEKMOVANJA
 8.00 do 8:30 – Prihod ekip
 8:30 sestanek vodij ekip, sodnikov in žreb
 Od 9.00 do 15.00 – Tekmovanje v duo sistemu
 Podelitev medalj 15 minut po zaključku vsakega tekmovanja
Rezultati državnega prvenstva bodo v kategorijah U8, U10, U12, U14 in U16 šteli tudi za
slovenski Ju-jitsu državni pokal v duo sistemu.
SOJENJE
 Na tekmovanju v duo sistemu za slovenski pokal v Ju-Jitsu sodijo delegirani sodniki
JJZS in sodniki – trenerji
 Na Državnem prvenstvu v duo sistemu sodijo delegirani sodniki JJZS.
PRIJAVE IN PLAČILO PRIJAVNIN
Prijave pošljite do vključno 28. 02. 2022 na elektronski naslov dbvkatana@gmail.com.
Prijavnino je potrebno poravnati v istem času kot prijavo ter ob prijavi poslati tudi potrdilo o
plačilu prijavnin.
Prijavnina:
 20 EUR /par
Prijavnino je potrebno poravnati na račun:
SI56 6000-0000-0352-084
Hranilnica LON d.d.
Plačilo prijavnin na tekmovanju NI možno. Na podlagi prejetega plačila bo klubu izstavljen
račun. V primeru neudeležbe tekmovalca na tekmovanju se štartnin NE vrača.
UKREPI NA TEKMOVANJU
1) Izpolnjevanje PCT pogoja (preboleli, cepljeni, testirani) v zaprtih prostorih in na prostem
Vse osebe, ki sodelujejo pri izvajanju športnega tekmovanja oz. so navzoče med izvajanjem
športnega tekmovanja: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na
odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali
klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca.
Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:
 Osebam do 12. leta starosti: pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati
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Za učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in študente, ki se samotestirajo za potrebe
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, se šteje da za udeležbo v šolskih športnih
tekmovanjih izpolnjujejo pogoj PCT.

2) Obvezna uporaba zaščitne maske
 Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 Uporaba zaščitne maske v notranjem prostoru je obvezna, razen za otroke do
dopolnjenega 6. leta starosti in tekmovalce na tatamiju
 Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtem, če ni
mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra - razen za otroke do
dopolnjenega 6. leta starosti
3) Razkuževanje rok
Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt prostor.
4) Gledalci
Gledalci niso dovoljeni.
Tekmovanje bo izvedeno v skladu z aktualno veljavnimi predpisi v zvezi širjenja bolezni
Covid 19 na dan tekmovanja ter COVID protokolom na tekmovanjih JJZS.
OSTALO
Tekmovalci morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno odgovornost. Vsak
tekmovalec mora imeti s sabo zdravstveno kartico ali tekmovalno izkaznico ali osebni
dokument. Stopnje pasov bomo preverjali iz registra pasov JJZS!!!!

S spoštovanjem,
Damjan Žerjav
Predsednik DBV Katana

