Обавештавамо вас да ће се у недељу 03.06.2018. године одржати
26. међународни меморијални турнир ,,Срђан Јанковић“
Место одржавања: СЦ Шумице, Устаничка 125, Београд
САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА
Званично мерење 8.00-9.00
Свечано отварање
10.00

Жребање
9.00 - 10.00
Почетак такмичења 10.15

Сваки такмичар мора поседовати такмичарску књижицу са уредном
регистрацијом и овереним лекарским прегледом. Осигурање такмичара иде на
терет матичних клубова.
Полетарци
(м/ж) рођ. 2008 и 2009 год. (борбе трају 2 минута )
Дечаци
- 22.-25.- 28.- 31.- 38.- 42.- 46.- 50.- + 50 кг.
Девојчице
- 22.- 25.- 28.- 32.- 34.- 38.- 43.- + 43 кг.
Млађи пионири (м/ж) рођ. 2006 и 2007 год. (борбе трају 3 минута)
Дечаци
- 30.- 34.- 38.-42.-46.- 50.- 55.- 60.-66.- + 66 кг.
Девојчице
- 32.- 36.- 40.- 44.- 48.- 52.- 56. + 56 кг.
Старији пионири (м/ж) рођ. 2004 и 2005 год. (борбе трају 3 минута)
Дечаци
- 34.-38.- 42.- 46.- 50.- 55.- 60.- 66.- 73. + 73 год.
Девојчице
- 32.- 36.- 40.- 44.- 48.-52.- 57.- 63. + 63 кг.
Такмичење ће се одржати на 5(пет) борилишта.
Такмичарска такса износи 800.00 динара по такмичару, 10 евра за стране такмичаре.
Уплата се врши на текући рачун: Џудо клуб Трудбеник, 205-5291-26, сврха уплате,
учешће на турниру „Срђан Јанковић“ или на лицу места приликом пријављивања. За
екипе из иностранства постоји могућност смештаја уз писмену најаву, најкасније до
26. маја 2018.године
Сви клубови морају извршити онлајн пријаву такмичара у електронску базу Џудо
савеза Србије најкасније до 24:00ч у суботу, 02.06.2018. године.
За стране такмичаре могуће је извршити пријаву на лицу места.
За освојено прво, друго и два трећа места предвиђене су медаље и дипломе.
За екипе у свеукупном пласману предвиђени су пехари за I, II и III место по
старостним категоријама.
Организација такмичења у складу са правилником ЏСБ и ЏСС.
За све информације можете се обратити на телефоне.
065/249 58 10 - Слободан Илић председник клуба
062/209 933 - Марко Младеновић подпредседник клуба
065/489 46 77 - Јоца Балинт
e-mail:judoklubtrudbenik@gmail.com
Турнир ,,Срђан Јанковић“ сваке године окупи око 600 младих такмичара из Србије,
региона и иностранства, што представља доказ да џудо клуб Трудбеник са својим
члановима и руководством улаже велики рад и труд да свим такмичарима сусрет
остане у трајном сећању. Желим свим учесницима турнира да и ове године рачунају
да нећемо изневерити традицију доброг домаћина.
председник
Слободан Илић

