
 

 



 

 

 

 

EVROPSKI POKAL v BORBAH  

15. Mednarodni turnir MARIBOR OPEN - memorial ROBI RAJH  

2. in 3. marec 2019 

 

 

Dragi športni prijatelji! 

V prilogi Vam pošiljamo povabilo na Evropski pokal v borbah in 15. Mednarodni turnir Maribor 

Open - memorial ROBI RAJH, ki bo potekal v Mariboru, Slovenija. 

 

I. ORGANIZATOR 

Ju-jitsu klub ADK Maribor v sodelovanju z Ju-jitsu zvezo Slovenije. 

 

II. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA 

Po JJEU in slovenskem letnem koledarju bo tekmovanje potekalo v ŠPORTNI DVORANI TABOR, 

Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR, Slovenija 2. in 3. marca 2019. 

 

III. SODELUJOČE KATEGORIJE 
 

BORBE 

 

Člani in Moški -56 -62 -69 -77 -85 -94 +94    

Mladinci (U21) Ženske -45 -48 -52 -57 -63 -70 +70    
            

Kadeti (U18) Moški -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81   

  Ženske -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70   
            

Kadeti (U16) Moški -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73  

 Ženske -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63  
            

Otroci (U14) Moški -30 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

 Ženske -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 
            

Otroci (U12) Moški -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50  

 Ženske -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48  
            



 

 

Otroci (U10) Moški -21 -24 -27 -30 -34 -38 -42 +42   

 Ženske -20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 +40   
 

Organizator si pridržuje pravico, da združi dve težnostni kategoriji v primeru premajhnega števila 

tekmovalcev v posamezni težnostni kategoriji. 

 

NE WAZA 

Člani Moški -56 -62 -69 -77 -85 -94 +94    

Mladinci (U21) Ženske -45 -48 -52 -57 -63 -70 +70    
            

Kadeti  (U18) Moški -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81   

 Ženske -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70   
            

Kadeti (U16) Moški -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 +73  

 Ženske -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63  
            

 

Organizator si pridržuje pravico, da združi dve težnostni kategoriji v primeru premajhnega števila 

tekmovalcev v posamezni težnostni kategoriji. 

 

DUO SISTEM 

Člani 1998 starejši  Moški Ženske Mešano 
       

Mladinci (U21) 1999 2001  Moški Ženske Mešano 
       

Kadeti(U18) 2002 2003  Moški Ženske Mešano 
       

Kadeti (U16) 2004 2005  Moški Ženske Mešano 
       

Otroci (U14) 2006 2007  Moški Ženske Mešano 
       

Otroci (U12) 2008 2009  Moški Ženske Mešano 
       

Otroci (U10) 2010 2011  Moški Ženske Mešano 
       

Otroci (U8) 2012 2013  Moški Ženske Mešano 

 

Organizator si pridržuje pravico, da združi dve kategoriji v primeru premajhnega števila tekmovalcev v 

posamezni kategoriji. 

 

 

IV. URNIK AKTIVNOSTI 
 

Petek, 1. Marec 

19.00 - 21.00  prijava in tehtanje (prizorišče bo določeno na podlagi števila športnikov /vse klube, ki 

se želijo prijaviti in tehtati v petek, prosimo da pošljejo obvestilo po e-pošti Danilu 

Steinmanu) – Športna dvorana ali uradni hotel 

 

Sobota, 2. marec (Športna dvorana Tabor) 



 

 

07.30 – 09.00  prijava in tehtanje v športi dvorani  

09.30 – 10.00  sestanek sodnikov in trenerjev 

10.00 – 10.30  popravek po kategorijah / žreb za sobotni del tekmovanja (glavni sodnik, predstavnik 

organizatorja ter predstavnik JJEU bodo prisotni) – predstavniki klubov so lahko 

prisotni /žreb bo objavljen na SportData webpage  

10.30 – 19.00  tekmovanje  

               Borbe:   Otroci U10 

   Otroci U12 

   Kadeti U16 

Mladinci U21 

Ne waza: Kadeti U18 

Člani 

Duo sistem:  vse kategorije 

14.00 – 14.30  Otvoritvena slovesnost 

17.00 – 19.00 Jadranska Ju-jitsu Liga 

17.00 - 18.00  tehtanje za nedeljo, (prijava tekmovalcev) – športna dvorana Tabor 

 

Medalje in pokali bodo podeljeni po zaključku več kategorij. 

 

Nedelja, 3. marec (Športna dvorana Tabor) 

07.45 – 08.45  tehtanje (prijava in tehtanje udeležencev) 

08.45 – 09.15  sestanek sodnikov in trenerjev  

09.15 – 9.30  popravek po kategorijah / žreb za nedeljski del tekmovanja (glavni sodnik, predstavnik 

organizatorja ter predstavnik JJEU bodo prisotni) – predstavniki klubov so lahko 

prisotni /žreb bo objavljen na SportData webpage 

09.30 – 16.00  tekmovanje 

               Borbe:   Otroci U14 

   Kadeti U18 

Člani U21+ 

Ne waza: Kadeti U16 

Mladinci U21 

16.00 – 17.30 skupni borbeni trening v primeru dovolj registriranih športnikov (uporabite to priložnost 

za treniranje z čim več nasprotniki)  

 

Medalje in pokali bodo podeljeni po zaključku več kategorij. 

 

V. PRAVILA TEKMOVANJA 

Borbe:  Otroci U14, Dečki/Deklice U16, Kadeti U18, Mladinci U21 in odrasli: JJIF pravila 

(za U14 in U16 veljajo stara U15 pravila) 

Otroci (U12): vsi trije deli, brez udarcev v glavo, brez vzvodov in davljenj, full Ippon, 

Osae-Komi 10 sekund za Ippon,  6-9 sekund za waza-ari, čas borbe 2 minuti 

Otroci (U10): vsi trije deli, brez udarcev v glavo, brez vzvodov in davljenj, full Ippon, 

Osae-Komi 10 sekund za Ippon,  6-9 sekund za waza-ari, čas borbe 1,5 minute  



 

 

Ne-waza: Kadeti, Mladinci in Člani: JJIF pravila 

Duo sistem: Kadeti U18, Mladinci U21 in odrasli: JJIF pravila (vse serije določi sodnik) 

  Dečki/Deklice  (U14/U16): tri (3) napadi iz serije A in B (določi sodnik!) 

  Otroci(U12): tri (3) napadi iz serije A in B (prost izbor napadov ) 

  Otroci (U10): dva (2) napada iz serije A in B (prost izbor napadov)  

  Otroci (U8): tri (3) napadi iz serije A (prost izbor napadov) 

 

VI. PRAVICA DO SODELOVANJA 
 

Tekmovalci, prijavljeni pred iztekom roka: 15. februarja. Za pozne prijave po tem datumu bo 

organizator zaračunal dodatnih 5 EUR na tekmovalca. 

Tekmovalci z ustrezno težo in veljavnim osebnim dokumentom.  

 

VII. POKALI, MEDALJE 

 

Zlate, srebrne in bronaste medalje v vsaki kategoriji 

Poseben dodatek za najboljšega tekmovalca na turnirju (ženske in moški) 

 

 

VIII. SODNIKI 
 

Sodili bodo slovenski in tuji sodniki z veljavno licenco. Vodja sodnikov na turnirju je gospod 

Martin Jazbec, svetovni A sodnik (Slovenija). 
 

Vsako ekipo prosimo, da prispeva vsaj enega sodnika. 

 

Med tekmovanjem bodo imeli vsi sodniki brezplačen obrok v športni dvorani. 

 

Sodniki morajo biti registrirani v SportData  

 

 

 

IX. PRIJAVA IN PLAČILO 
 

Odgovoren za dogodek 

g. Karl Kelc 

e-mail  karl.kelc@ju-jitsu.si  

tel +386 31 684 594 

 

Za informacije o registraciji, potovanju, plačilu in nastanitvi se obrnite na 

g. Danilo Steinman 

e-mail  registracija.jjzs@gmail.com   

tel +386 41 466 855 

 

Predstavnik Ju-jitsu Federacije Slovenije 

mailto:karl.kelc@ju-jitsu.si
mailto:registarcija.jjzs@gmail.com


 

 

g. Vitja Gričar 

e-mail vitja.gricar@ju-jitsu.si 

tel +386 41 578 856 

 

Plačilo za prijavo 

- Borbe: Odrasli (Evropski pokal)      30 EUR 

- Borbe: Kadeti, Mladinci       25 EUR 

- Ne-waza: Kadeti, Mladinci, Člani    25 EUR 

- Duo: Kadeti, Mladinci, Čani      25 EUR 

- Duo, borbe & ne waza: U14 in mlajši      15 EUR 

 

Vsa plačila je potrebno opraviti za redne registracije do 15. februarja. Poznejše registracije do 25. 

februarja. 

 

Plačilo nakazati na:   Ju-jitsu klub ADK Maribor 

Cesta Proletarskih brigad 64 

2000 Maribor 

Bančne podrobnosti:  IBAN   SI56 6100 0000 7746 379  

SWIFT  HDELSI22  

Ime:   Delavska hranilnica d.d. 

Naslov:  Miklošičeva cesta 5, Ljubljana 

 

 

Vsi tekmovalci, sodniki in trenerji morajo biti registrirani v SportData. Klubi, ki so pred tem 

opravili registracijo, morajo odpreti svoj profil (korak 1), dodati tekmovalce, trenerje in sodnike svoji 

ekipi (korak 2), dodati tekmovalca, trenerje in sodnike na dogodek (korak 3). Za pomoč se obrnite na 

Vitja Gričar. 

Prosimo, da prijavite svoje športnike za skupni trening v borbah Danilu, takoj po koncu turnirja 

v nedeljo. 

 

X. MOŽNOSTI PREVOZA 
 

Letališče Jože Pučnik (Ljubljana), letališče Graz (Avstria), letališče Dunaj (Avstria), letališče Zagreb 

(Hrvaška)  –  na zahtevo ob predhodni registraciji lahko priskrbimo prevoz (zaračuna se razumna cena 

za prevoz). Kontaktirajte g. Danilo STEINMAN registracija.jjzs@gmail.com. 

 

 

XI. URADNI HOTEL  
 

Uradni hotel:   Hotel TABOR 

   Ulica heroja Zidanška 18 

   2000 Maribor 

   Spletna stran: https://hoteltabor-maribor.si/  

 

 

mailto:vitja.gricar@ju-jitsu.si
https://www.sportdata.org/
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration
mailto:registracija.jjzs@gmail.com
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLndrR4fffAhUJExoKHc7QBasQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fhoteltabor-maribor.si%2F&usg=AOvVaw3GsPgbTdehtYJ5rW2v15Z7


 

 

Več informacij o priporočenih hotelih lahko najdete na spletni strani JU-JITSU KLUBA ADK  

http://www.ju-jitsu-klub.si/  - hoteli 

 

XII. ODGOVORNOST 
 

Klub organizatorjev, Ju-jitsu zveza Slovenije in Organizacijski odbor ne prevzemata nobene 

odgovornosti. Vsi tekmovalci morajo imeti ustrezno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za 

poškodbe. Vsi tekmovalci morajo biti zdravi. 

 

V VESELJE NAM VAS JE POVABITI V SLOVENIJO!  

 

S spoštovanjem, 

 

Karl Kelc 

Vodja organizacijskega odbora 

http://www.ju-jitsu-klub.si/

