Скопје, 6.12.2018 год.
ПРОПОЗИЦИИ
ЗА ЕКИПНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА СЕНИОРИ/КИ 2018


Екипното државно првенство за сениори/ки ќе се одржи во Кочани во
спортската сала на ОУ„Никола Карев“ на 16/12/2018 година (недела), во
организација на ЏФМ и техничка организација на ЏК ”ГЛАДИЈАТОР”- Кочани.
 Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број
џудисти, но за секој натпревар мора да се пријават најмалку 5 тежински категории.
 Право на учество имаат џудисти родени 2003 и постари 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.
 Џудистите кои припаѓаат на возрасната група кадети/ки родени 2003, 2002 и
2001 година задолжително да приложат согласност за учество потпишана од родителот и
заверена на нотар и согласност за учество потпишана и печатирана од страна на одговорно
лице/тренер на клубот.
 Тежински категории:
Сениори:

60, 66, 73, 81, 90, 100 , +100 Kg = 7 категории

Сениорки:

48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 Kg = 7 категории

 Програма:

Контролно мерење

8:00 – 8:15 часот

Пријавување на екипите

8:15 – 8:30 часот

ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ

8:30 – 9:15 часот

Ждрепка

9:30 – 10:00 часот

Свечено отварање

10:00 - 10:30 часот

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ

10.30 ЧАСОТ

 Траење на борбите
Сениори - 4 минути
Сениорки – 4 минути

 Финансиски одредби:
Финансиските средства за официјалните лица се на трошок на џудо клубовите
учесници на Екипното државно првенство.
 Учесничката такса изнесува 3.000,00 денари.
Жиро сметка: Џудо Федерација на Македонија, 300000000567389, Комерцијална
Банка – Скопје, назнака – За Екипно Државно првенство 2018.
 Екипите за учество на Екипното Државното првенство за сениори/ки треба
најдоцна до 12 декември 2018 година (среда) да се пријават и да извршат
уплата на учесничката такса.
Напомена: Џудо клубовите кои се пријавени, а до 12 декември 2018 година не
извршат уплата на учесничката такса нема да можат да настапат на Екипното Државно
првенство за сениори/ки.
Доколку на државното екипно првенство на денот на натпреварот се пријави само
една екипа во машка или женска екипа истото нема да се одржи во таа полова категорија.

Доцнење на екипите - Нема да биде толерирано, ве молиме придржувајте се до
сатницата од пропозициите.

Џудо Федерација на Македонија
Претседател на натпреварувачка комисија
Никола Божиновски. СР

