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7. mednarodni turnir v judu

20 KOROŠKA OPEN 12
Športna dvorana Slovenj Gradec,

Kopalška ulica 27, 2380 Slovenj Gradec

Judo klub Acron Slovenj Gradec vabi na

Sobota in nedelja, 17. in 18. november 2012

Dobrodošli v Slovenj Gradec

Dodatne informacije:
Ruslan Yankovskyy, 031 316 454, ruslan.yankovskyy@siol.net

Borut Marošek, 031 878 559, borutmarosek@yahoo.com

www.judo-sambo-koroska.com

Otvoritev v soboto ob 13.30 uri



, 

Dobrodošli v Slovenj Gradec

Skupni treningi za U11, U13, U16
Nedelja 15.00 - 17.00 in ponedeljek, 10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 

Posebna nagrada najboljšim tekmovalcem
Najboljši tekmovalec turnirja “Noricum U16 cup 2012” (AUT), 27.-29. 10. 2012

 (www.judoleibnitz.at) in “Koroške open U16” v vsaki težnostni kategoriji prejme kimono DANRHO

Koroška open 2012 - program

Vsak udeleženec prejme simbolično darilo. Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo 
medalje, zmagovalec pa še praktično nagrado. Najboljši tekmovalec absolutno v vsaki 

starostni kategoriji prejme pokal. Najboljših pet ekip prejme pokale.
*

Organizator ne odgovarja za poškodbe tekmovacev in morebitne izgubljene stvari. V 
dvorani je potrebno upoštevati hišni red.

*
Po predhodnem dogovoru je možna rezervacija prenočišča in hrane.

*
 Tekmovanje se bo odvijalo na petih borilnih prostorih po pravilih JZS. 

Zaradi nepredvidenih okoliščin si organizator dovoljuje delno spreminjati urnik 
tekmovanja.

*
Štartnina na udeleženca znaša 12 EUR.

Sobota, 17.11.2012
U11 (letnik 2002 in mlajši)  

Dečki: -26 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg.
Deklice: -24 kg, -28 kg, -32 kg, -46 kg, -40kg, -44 kg, -48 kg, +48kg.

Prijava in tehtanje od 8.30 do 9.15. Pričetek tekmovanja ob 10.00. 
U13 (letnik 2000 in 2001) 

Dečki: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg.
Deklice: - 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg.

Prijava in tehtanje od 12.30 do 13.15. Pričetek tekmovanja ob 14.00. 

Nedelja, 18.11.2012
U16 (letnik 1997, 1998 in 1999) 

Dečki: -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90kg
Deklice : -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg.
Prijava in tehtanje od 8.30 do 9.15. Pričetek tekmovanja ob 10.00.  


