
 
 
 

 

ПРОПОЗИЦИИ 
 
 

ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ПОМЛАДИ ПИОНЕРИ-КИ 2020 

 
 Првенствотоќе се одржи во Кавадарци во спортската сала ДТП Партизан, на 

15/03/2020 година (Недела), во организација на ЏФСМ и техничка организација на 
ЏК ”Кожувчанка”- Кавадарци. 

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број 
џудисти 

 Право на учество имаат џудисти родени 2008, 2009 (U13) и една возрасна 
категорија помлади 2010 и 2011 (U11) кои се регистрирани во ЏФСМ во 2020 
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 Џудо Федерацијата 
на С. Македонија. 

 Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за пионери-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 12/03/2020 година (четврток) на: 
 e-mail: office@judo.org.mk   

 
 Џудо клубовите кои настапуваат на државните првенства должни се да 

уплатат на жиро сметка на федерацијата котизација за учество за секој 

mailto:office@judo.org.mk


натпреварувач по 300 денари најдоцна 3 дена пред натпреварот, односно 

заклучно со четврток 12/03/2020. 

 

- Плаќањето да се изврши на сметка: 

Џудо Федерација на Северна Македонија 

Ж.Сметка: 300 0000005673 89  Комерцијална банка АД Скопје 

Цел на дознака: 

ЏК Име на клуб, - котизација за учесво на ДП Јуниори-ки / ДП П.Пионери-ки 

Кавадарци 2020 година 

   Копија од уплатата да се носи задолжително на денот на 

натпреварот 

 

 Доколку клубот уплати средства со поголем износ од бројот на натпреварувачи 

кои ќе настапат, разликата на средства која настанува ќе му биде вкалкулирана 

за следното државно првенство за кое ќе може да ја искористи. 

Клубовите кои ги немаат надмирено своите финансискиот долгови 

кон федерацијата немаа да имаат право да настапат на државното 

првенство. 

Клубовите кои не ги исполнуваа одредбите од натпреварувачкиот 

правилник нема да имаа право на настап на државното првенство. 

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 глоба од 

500,00 денари по натпреварувач пред почетокот на натпрварот плус 

натпреварувачка такса за натпреварувачот од 300,00 денари. 

Напомена да се назначи официјално лице најдоцна до петок 

12.03.2020 кое ќе ја пријави екипа на државното првенство доколку 

лиценцираниот тренер не е во можност да присуствува. 

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

 
                                                                                                Џудо Федерација на С.Македонија 

Претседател на натпреварувачка комисија 
                                                   Никола Божиновски 


