Sobota
20.4.2019

Mala šola juda
4. krog Šolske judo lige 2018/ 19

Pravila tekmovanja si lahko ogledate na naši
spletni strani www.malasolajuda.si

Dvorana
ŠC Triglav,
Vodovodna cesta 25,
Ljubljana

VSAK UDELEŽENEC
PREJME DARILO!!!

PROSIMO NE ZAMUJAJTE NA TEHTANJE!!!
URNIK TEKMOVANJ

ZAČETEK
TEHTANJA

ZAČETEK
TEKMOVANJA

PREDVIDEN KONEC
TEKMOVANJA

3. RAZREDI

VSI DEČKI
IN DEKLICE

8.00–8.15

8.30

10.00

1. RAZREDI

DEČKI DO 22 kg
in VSE DEKLICE

9.45–10.00

10.15

11.45

1. RAZREDI

DEČKI NAD
22 kg

11.30–11.45

12.00

13.30

2. RAZREDI

DEČKI DO 26 kg
in VSE DEKLICE

13.15–13.30 Vodovodna
13.4525

15.15

2. RAZREDI

DEČKI NAD
26 kg

15.00–15.15

17.00

15.30

NAČIN TEKMOVANJA

judo borbe - stoje in na tleh
Tachi waza in Ne waza
borba za ščipalko, pasek in
sumo borbe
borba za ščipalko, pasek in
sumo borbe
judo borbe stoje, samo
Tachi waza
judo borbe stoje, samo
Tachi waza

Potrebno je, da starši poznate okvirno težo vašega otroka in pridete na tekmovanje po predpisanem urniku.
Zaradi velike udeležbe otrok v preteklih letih smo namreč dečke 1. razredov razdelili v skupine (do 22 kg in
nad 22 kg), dečke 2. razredov pa v skupine (do 26 kg in nad 26 kg).

OBIŠČITE NAS NA:

www.facebook.com/malasolajuda in na

www.instagram.com/malasolajuda

začetkom
_ _ _Tekmovalna
_ _ _ _ _ _ _ _taksa
_ _ _ _v_višini
_ _ _ _15
_ _Eur,
_ _ _se
_ _poravna
_ _ _ _ _ _na
_ _dan
_ _ _tekmovanja
_ _ _ _ _ _ _ _pred
____
_ _ _ _ _ _ tehtanja.
_________
PRIJAVNICA - OBVEZNO PRINESTI S SEBOJ!
PRIJAVLJAM
svojega otroka, da nastopi v sklopu tekmovanj Šolske judo lige 2018/ 19.
IN DOVOLJUJEM

TEKMOVALNA TAKSA
v višini 15,00 Eur

da se fotografije in rezultati tekmovanj lahko objavijo na spletni strani Mala šola juda, v internem glasilu Mala
šola juda, v albumu Mala šola juda, na

profilu Male šole juda ter na

Male šole juda .
teža

Priimek in ime otroka

M

_

Osnovna šola

Izpolni odgovorna oseba PRI PRIJAVI
in TEHTANJU na dan tekmovanja.

Ž
razred

spol (obkroži)

Ime in priimek starša (TISKANO):

Podpis odgovorne osebe:

Podpis starša / zakonitega zastopnika

Datum: 20. 4. 2019

