
 

 

 

P R O P O Z I C I J E   ZA IZVEDBO TEKMOVANJA  

ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO INKLUZIVNI JUDO 
2021 

 
 
 

 
 

 
 
 
ORGANIZATOR: JK Štorkljice, JK Klima center Tratnjek Beltinci in JZS                                                                                                                                                                 

 

KRAJ TEKMOVANJA: Športna dvorana OŠ 1, Murska Sobota 

 
DATUM IN ČAS: SOBOTA, 11.12.2021 

 

URNIK: 

 
                             8.30h – 9.30h  Covid protokol, tehtanje in razvrščanje 

 
           9.30h – 12.30h Tekmovanje inkluzivni judo 

 
                     12.45h  Postavitev treh skupin judoistov v dvorani 

 
                                            13.00h  KulturnI program 

 
                                            14.00h  Podelitve medalj inkluzivni judo 
  

 
 
PRAVICA DO NASTOPA:        Športniki judoisti,ki zaradi svojih oviranosti ali stanj ne 

tekmujejo na rednih tekmovanjih JZS, so pa člani slovenskih 
judo klubov. 

 
 
                                                  Tekmovanje je odprto za tujce s povabilom organizatorja. 
 

 
 

 
 
 
 



 

NAČIN TEKMOVANJA:              Tekmovalci bodo razdeljeni v skupine glede na starost, spol, 
težo in izkazano sposobnost pri razvrščanju. Razvrstitev se 
uskladi s trenerji tekmovalcev.  
 
Ob prijavi je potrebno navesti za vsakega tekmovalca način 
tekmovanja. Tekmovalec lahko tekmuje stoje (tachi waza), 
kleče ali sede (ne waza).  
 
Vse borbe trajajo 2 minuti.  
 
V primeru mešane skupine (tachi-waza in ne waza) se tachi 
waza tekmovalci med seboj borijo stoje, z ne waza 
tekmovalci pa kleče.  
 
Sodnik lahko iz varnostnih razlogov prekine borbo v 
stoječem položaju in jo nadaljuje v klečečem položaju oz. 
prekine borbo v klečečem položaju in jo nadaljuje v 
sedečem. 
 
Prepovedane tehnike: 
 
a. Požrtvovalni telesni meti ( sutemi - waza ) b. Vzvodi ( ude 
- kansetsu - waza ) c. Davljenja ( Šimej waza ) d. Sankaku 
tehnike, Sankaku – waza (trikotne tehnike) e. Meti naprej na 
enem ali dveh kolenih f. Padec na sotekmovalca po izvedbi 
uspešne tehnike (meta) g. Vsaka tehnika, ki izpostavlja 
poškodbo nasprotnikovega vratu, je prepovedana. 
 
Pravilnik kategorij inkluzivnega juda JZS 
Uradna tekmovalna pravila inkluzivnega juda JZS 
Kodeks etike in vabene prakse juda – vključevanje 
ranljivih skupin JZS 
 

                                              https://www.judoslo.si/organisation/policies 
 
 

PROTOKOL COVID-19: 
 

 Vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki, organizacijsko osebje 
– brez izjeme) nad 12 let morajo imeti za vstop v dvorano 
izpolnjen pogoj PCT, ki ga dokazujejo z: 

 

1. Potrdilom ali izvidom o prebolelosti (ki je starejše od 10 dni, 

vendar ne več kot 180 dni) 

2. Potrdilom o polni cepljenosti zoper COVID-19, ki so v Sloveniji 

priznana (velja digitalno potrdilo, izpolnjena kartica cepljenja 

proizvajalca cepiva, vpis v knjižico o cepljenju, izdano potrdilo o 

opravljenem cepljenju, dokazilo iz spletne aplikacije zVEM, 

digitalno COVID potredilo tretje države v digitalni ali papirni 

obliki) 

mailto:https://www.judoslo.si/organisation/policies


 

3. Potrdilom, da je prebolela COVID in dokazilo, da je bila cepljena 

zoper COVID z enim odmerkom enega od veljavnih cepiv, 

najkasneje v osmih mesecih od pozitivnega rezultata 

4. Je testirana na prisotnost virusa SARS-COV-

2. Vse prisotne osebe lahko imajo opravljene 

ali: 

- normalni HAG test, ki ni starejši od 48 ur ali 

- PCR test, ki ni starejši od 72 ur 

(kot dokazilo za navadni HAG in PCR velja digitalno COVID potrdilo 

EU s QR kodo, dokazilo o testiranju is aplikacije zVEM, pisno 

potrdilo izvajalca testiranja, digitalno potrdilo tretje države) 

Potrdila z sms-i ne veljajo več kot dokazilo! 

 

PRIJAVE: Slovenski tekmovalci se prijavijo preko JUDO REGISTRA JZS: 

https://admin.judomanager.com/login 

                                          in tudi s prijavnim obrazcem na elektronski naslov: 

                                          jana.jerkovic@hotmail.com 

                                              Tuji tekmovalci se prijavijo s prijavnim obrazcem na elektronski      
naslov: 

                                                jana.jerkovic@hotmail.com 

 

ROK ZA PRIJAVE : 5.12.2021 

 

TEKMOVALNA TAKSA:         Tekmovalna taksa znaša 15,00 e in se poravna na dan 
tekmovanja v Murski Soboti. 

 

 

INFORMACIJE:                    Jana Jerkovič , 00386(0)41686903, 
                                           jana.jerkovic@hotmail.com 

   

 

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in za osebno lastnino 
tekmovalcev. 

 

OPOZORILO: VSTOP V TELOVADNICO JE MOŽEN SAMO V ŠPORTNIH COPATIH 

 

Športni pozdrav! 

ORGANIZACIJSKI ODBOR Slovenska Bistrica, 10.11.2021 
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PRIJAVNI OBRAZEC 

 

 KLUB     

 DRŽAVA    

 KONTAKTNI TELEFON    

 MAIL    

 TRENER    

            

Z.Š. IME IN PRIIMEK TEKMOVALEC/UDELEŽENEC LETNIK 
TEŽA 
(kg) 

Spol 
m/ž 

S1 S2 S3 S4 S5 
Tekmovanje 
stoje, s 
kolen, sede 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

            

   S1 NAJVIŠJA SPOSOBNOST  

   S2   

   S3 POVPREČNA SPOSOBNOST  

   S4   

   S5 NAJNIŽJA SPOSOBNOST  

 

 


