
 

КЛУБОВИМА 

Предмет: 33. Меморијални турнир „Милић Рашовић Миго“ 

Обавештавамо Вас да ће се 33. Меморијални турнир „Милић Рашовић Миго“ одржати 

10. и 11. 09. 2016. године у Београду у сали СЦ „Шумице“ у техничкој организацији Џудо 

клуба „Вождовац“ и „Студент“ из Београда. 

Турнир се одржава у следећим старосним категоријама и по следећој сатници: 

СУБОТА 10. 09. 2016. 

Млађи полетарци, полетарци и млађи пионири 

Сатница такмичења: 

Пријава и вагање                       08:00- 09:00 часова 

Жребање                                      09:00- 10:00 часова 

Почетак такмичења                   10:00 часова 

 

Право наступа у категорији млађи полетарци имају дечаци и девојчице рођени 

2008. године и млађи у следећим тежинским категоријама: 

Млађе полетарке         -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, +38 

Млађи полетарци        -20, -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46 

 

Право наступа у категорији полетарци имају дечаци и девојчице рођени 2006. 

године и млађи у следећим тежинским категоријама: 

Полетарке                      -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43 

Полетарци                     -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 

 

Право наступа у категорији млађи пионири имају дечаци и девојчице рођени 

2004. године и млађи у следећим тежинским категоријама: 

Млађе пионирке         -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56 

Млађи пионири           -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

063/ 82- 42- 186 



НЕДЕЉА 11. 09. 2016. 

 

Сатница такмичења: 

Пријава и вагање              08:00- 09:00 часова 

Жребање                             09:00- 10:00 часова 

Почетак такмичења          10:00 часова 

 

У категорији старији пионири право наступа имају дечаци и девојчице рођени 

2002. године и млађи у следећим тежинским категоријама: 

Старије пионирке      - 36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

Старији пионири        -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 

 

У категорији кадета право наступа имају дечаци и девојчице рођени 1999. године 

и млађи у следећим тежинским категоријама: 

Кадеткиње                   -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

Кадети                           -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

 

У категорији сениора и сениорки право наступа имају и јуниори и јуниорке у 

следећим тежинским категоријама: 

Сениорке                      -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

Сениори                        -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 

 

Толеранција тежине за сениоре/ке је 1 кг. 

У оквиру сениорског турнира одржаће се и Отворено првенствно Студената и 

Студенткиња. 

Ветерани ће бити подељени зависно од броја пријављених такмичара. 

Такса за учешће на турниру је 700 динара по учеснику за све узрасне категорије. 

Такса за стране учеснике је 10 еура по учеснику. 

Такса се може уплатити на жиро рачун Џудо клуба „Вождовац“ 205-1288-07 код 

Комерцијалне банке или у готовом на лицу места. 

Организатор је обезбедио, као и сваке године, дипломе, медаље, пехаре у свим 

конкуренцијама. Организатор је обезбедио за оба дана специјалну награду- по један 

врло вредан бицикл који ће добити неко од победника извучених жребом. 

Осигурање учесника пада на терет клубова. 

Спортски Вас поздрављамо и очекујемо. 

 

Милун Делић                                                                                                            За организатора 

063/ 82 42 186 


