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ПРВЕНСТВО ГРАДА У ЏУДОУ 
ЗА УЧЕНИКЕ И УЧЕНИЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

У 2017/2018 ГОДИНИ 
 
 

 
Обавештавамо Вас да ће се појединачно школско првенство Београда у ЏУДОУ 

одржати 08.03.2018. године у СЦ“Шумице“, у Устаничкој бр.125 
 
Систем такмичења: КО систем са дуплим репасажем 
 
 
Сатнице такмичења: 
07:30-08:00 ч - контрола мерења 
08:00-09:00 ч- званично мерење 
09:00-10:00 ч- жребање 
10:00 ч – почетак такмичења 
 

Првенство се организује у у следећим тежинским категоријама:  
 
Ученици 1-2 разред- категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50  
Ученице 1-2 разред- категорије у кг: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43  
Ученици 3-4 разред- категорије у кг: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66  
Ученице 3-4 разред- категорије у кг: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56  
Ученици 5-6 разред- категорије у кг: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73  
Ученице 5-6 разред- категорије у кг: -36, -40, -44, -8, -52, -57, -63, +63  
Ученици 7-8 разред- категорије у кг: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90  
Ученице 7-8 разред- категорије у кг: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70  
Ученици средњих школа - категорије у кг: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100  
Ученице средњих школа - категорије у кг: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78  
 
Сваки такмичар мора бити прописно одевени у складу са општим правилима ИЏФ.  
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РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТАКМИЧАРА ЈЕ ЗАКЉУЧНО СА 06.03.2018. ДО 14 часова 
на e-mail: sekretar@jsb.rs  

 
ПРИЈАВА САДРЖИ: 
1. назив школе и општине 
2. име и презиме такмичара 
3. разред и одељење 
4. датум рођења 
 

 
 

 
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЈЕ ОБАВЕЗАН (не старији од шест месеци). 
Осигурање такмичара је обавезно, а такмичари који нису осигурани неће моћи 

да се наступају. 
 

У прилогу Вам достављамо образац за пријављивање такмичара. 

 
Организатор: Спортски савез Београда 
Контакт: 011/2626 763 и 063-8242-186 Џудо савез Београда          

    011/2683 558 и 069/3343 051 Спортски савез Београда 
 
 
 
У Београду, 13.02.2018. 

 


