
 

 

 

Скопје, 15.05.2018 година   

 

ПРОПОЗИЦИИ 

ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ-КИ 2018 

 

 Првенствотоќе се одржи во Прилеп во спортската сала на О.О.У. „Добре 
Јованоски", населба „Тризла“ ул. 11-ти Октомври бр.145 Прилеп, на 27/05/2018 година 
(Недела), во организација на ЏФМ и техничка организација на ЏК ”СЕИШИН”- 
Прилеп. 

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број 
џудисти 

 Право на учество имаат џудисти родени 2006, 2007 (U13) и една возрасна 
категорија помлади 2008 и 2009 (U11) кои се регистрирани во ЏФМ во 2018 
година и имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист 
по спортска медицина, сите други немаат право на настап. 

 Тежински категории: 

 Помлади пионери: 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 Kg = 11 категории 

 Помлади пионерки: 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 Kg = 10 категории 

 

 Програма: 

  Контролно мерење     08:00 – 08:15 часот 

  Пријавување на екипите    08:15 – 08:30 часот 

  ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ   08:30 – 09:15 ЧАСОТ 

  Ждрепка        09:15 – 10:30 часот 

  Свечено отварање     10:30 – 11:00 часот 

  Почеток на натпреварите    11:00 часот 

 



 Траење на борбите 2 минути. 

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените 
натпреварувачи по категорија. 

 Финансиски одредби: 

Финансиските средства за официјалните лица се на трошок на ЏФМ. 

 

 Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за 
кадети-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката 
комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел 
електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето 
трае најдоцна до 24/05/2018 година (четврток) на: 

 e-mail: admin@judo.org.mk 

 

Екипите кои нема да достават пополнета пријава со сите 
барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) 
во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе 
треба да платат по 300,00 денари по натпреварувач. 

Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да 
биде толерирано каснење на Екипите. 

 

Џудо Федерација на 
Македонија 

Натпреварувачка комисија 
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