Športni klub SIBOR razpisuje

DRŽAVNO PRVENSTVO V PRIKAZOVANJU
JU-JITSU TEHNIK ZA OTROKE in TURNIR V
JU-JITSU BORBAH – KOČEVJE 2021
1. VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
- Državno prvenstvo v prikazovanju tehnik za otroke do 16 let in turnir v
ju-jitsu borbah od U14 do članske kategorije
- Nedelja, 28.11.2021
- Športni dom Gaj-FIS Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje.
2. NAGRADE:
- prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje, v prikazu tehnik tudi
praktična darila
3.
-

ČASOVNICA TEKMOVANJA:
prihod in prijava ekip v prikazu tehnik 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 v prikazu tehnik
prihod in prijava ekip v ju-jitsu borbah do 13.00 ure
začetek tekmovanja v ju-jitsu borbah ob 14.00
podelitev nagrad 15 minut po zaključku tekmovanja

* Točen urnik tekmovanja bo objavljen po zaključenih prijavah.
** Tekmovanje se bo odvijalo v mehurčku, vsaka kategorija posebej.
4. PRIJAVE EKIP:
- prijave ekip za prikaz tehnik pošljite na e-naslov siborsi@gmail.com, za
turnir v ju-jitsu borbah pa na e-naslov bostjan.divjak@gmail.com
(uporabite priložene obrazce),
- ROK ZA PRIJAVO: sreda 24.11.2021, do 17.00 ure!
- prijavnina znaša 5 evrov na tekmovalca v prikazu tehnik in 15 evrov za
turnir v borbah,

- plačilo ob prijavi opravite na poslovni račun ŠK SIBOR, Cesta na stadion
11, 1330 Kočevje, številka SI56 0232 0025 7757 620 pri NLB, d.d.
Uporabite sklic 00 28112021.
- plačilo na kraju ni možno!
5. SOJENJE:
- sodijo sodniki-trenerji, ki izpolnjujejo pogoje JJZS in delegirani sodniki
(tudi pripravniki) JJZS,
- JJZS zagotovi ocene in enotna oblačila za sodnike (jakne flis, ki se
vrnejo!),
- tekmuje se po veljavnih Tekmovalnih pravilih za otroške selekcije in za
ju-jitsu borbe (kategorije in letnice so navedene v prijavnih listih),
- prosimo, da vsak klub zagotovi vsaj enega sodnika trenerja in o tem
obvesti organizatorja z imenom in priimkom ob prijavi.
Tekmovalci iz druge kategorije v prikazu tehnik imajo pravico nastopiti tudi v
absolutni kategoriji. Tekma bo štela tudi za slovenski pokal v prikazu tehnik.
OSTALO
Tekmovalci morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno
odgovornost. Vsak tekmovalec mora imeti s sabo zdravstveno kartico!
COVID-19 PROTOKOL
Tekmovanje bomo izvedli v skladu z aktualnimi epidemiološkimi pogoji in
Covid-19 protokolom JJZS, ki je v prilogi razpisa.
Organizator ima pravico do spremembe razpisa.
ŠPORTNI POZDRAV!
Predsednik ŠK SIBOR:
Elvis PODLOGAR

