
JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE  
Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana  
Tel: +386 (0)40472 076 Matična št.: 5901995 
Fax: +386 (0)59 176 669 Davčna št.: SI32041217 
Web: www.ju-jitsu.si IBAN SI56 1010 0005 5192 413 
E-mail: info@ju-jitsu.si SWIFT BAKOSI2X 

 

 

 
RAZPIS 

 

Tekmovanje v prikazovanju tehnik za 
Slovenski ju-jitsu pokal 

 
VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

➢ Tekmovanje v prikazovanju tehnik za Slovenski ju-jitsu pokal 

➢ spletno 

➢ Sobota, 30.1.2021 

 
TEKMOVALNA PRAVILA 

➢ Tekmuje se po veljavnih pravilih Ju-jitsu zveze Slovenije  

 
TEKMOVALNE KATEGROIJE 
 

KATEGORIJA 
U8 

(2014, 2015) 

U10 

(2012, 2013) 

U12 

(2010,2011) 

U14 

(2008, 2009) 

U16 

(2006, 2007) 

8.kyu 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 
7.kyu 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 
6.kyu  1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 1. kategorija 

5.kyu  2. kategorija 2. kategorija 2. kategorija 2. kategorija 

4.kyu   2. kategorija 2. kategorija 2. kategorija 

3.kyu     2. kategorija 

2.kyu     2. kategorija 

 
 
PRAVICA NASTOPA 

➢ Registrirani tekmovalci in tekmovalke klubov oz. društev včlanjenih v JJZS 

 
URNIK TEKMOVANJA 

➢ Tekmovanje poteka od  sobote, 23.1.2021 do sobote, 30.1.2021 

 
PRIKAZ TEHNIK 
Vsak tekmovalec tehnike prikaže v kimoni, posname ga kdo iz njegovega gospodinjstva in 
posnetek posreduje matičnemu klubu oz. društvu. Pred izvajanjem tehnik pred seboj podrži 
list z izpisanim imenom in priimkom ter klubom /društvom. 
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Prikaz meta in obramb (nage waza in jigo waza1) se konča s prikazom meta. Prikaz se izvaja 
brez partnerja. Pri jigo wazi 1 tekmovalec najprej sam prikaže napada in nato sam obrambo, 
ki se konča s prikazom izvedbe meta. 
 
Vse tehnike morajo biti posnete bočno (zorni kot sodnikov). 
 
Klubi oz. društva ustanovite You tube kanale (navodila v prilogi). Naknadno vam pošljemo 
elektronske naslove sodnikov, da jim lahko dodelite pravice do ogleda, v kolikor boste 
posnetke označili kot zasebne (gleda jih lahko samo tisti, ki mu dodelite pravico). Vsekakor 
bo treba pridobiti soglasje staršev. 
 
 
SOJENJE 
Sodili bodo sodniki trenerji. Prosimo vse klube, da v prijavi pošljejo tudi podatke o sodnikih 
za tekmovanje. V primeru pomanjkanja sodnikov, bo le te delegirala JJZS. 
 
PRIJAVE IN PLAČILO ŠTARTNIN 
Prijave pošljite do vključno 22.1.2021 na elektronski naslov dejan.kink@ju-jitsu.si.  
 
Prijavnina znaša 1 eur.  
 
Prijavnino je potrebno poravnati po izdanem računu.  
 
 
OSTALO 
Tekmovalci morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno odgovornost.  
 
Stopnje pasov bomo preverjali iz registra pasov JJZS!!!!  
 
Vse klube naprošamo, da nam posredujejo zraven prijav še letnico rojstva od vsakega 
tekmovalca. 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Perc 
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije 

 
 
 


