
  
ЏЏууддоо  ккллуубб  „„ДДииннааммоо““  ППааннччееввоо  

ииммаа  ззааддооввоољљссттввоо  ддаа  ВВаасс  ппооззооввее  ннаа  
ММЕЕЂЂУУННААРРООДДННИИ  

1133..  ““TTРРООФФЕЕЈЈ  ГГРРААДДАА  ППААННЧЧЕЕВВАА““  
Место и датум:  Панчево, Хала Спортова на Стрелишту - Субота,  21. МАРТ 2020. 
 ”TРОФЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА”,  ПОЛЕТАРЦИ, МЛ. ДЕЧАЦИ, СТ. ДЕЧАЦИ ПОЛЕТАРКЕ, МЛ. ДЕВОЈЧИЦЕ, СТ. ДЕВОЈЧИЦЕ 
 За све такмичаре обавезна такмичарска књижица са лекарским прегледом (не старијим од 6 месеци) 
 За иностране такмичаре обавезна је путна исправа – пасош 
 Осигурање такмичара је у обавези клуба за који  је  такмичар  регистрован. 
 Такмичење се одвија на 6 борилишта. 
 Такмичење  се  организује  у  складу  са  Правилником  о организацији  такмичења  ЏСС.   
 Судиће националне судије и судије гости, по правилима EJU - IJF.  
 Такмичење - једноструки репасаж, сви такмичари су у обавези да имају ПЛАВИ и БЕЛИ појас. 
 Напомена - организатор не одговара за остављене ствари у хали и евентуалне повреде такмичара. 

 
 Такса за све узрасте 1.000,00 РСД по такмичару (10 ЕУР за стране такмичаре)  Такса за наступ плаћа се по пријави за мерење или на  ТР:  325-9500600034591-67   ЏК “ДИНАМО“ Панчево 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дечаци У10 (2010., 2011.)       2 min. Категорије:  -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 
Дечаци У12 (2008., 2009.)       3 min. Категорије:  -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 
Дечаци У14 (2006., 2007.)       3 min. Категорије :  -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 
   

Девојчице У10 (2010., 2011.)       2 min. Категорије :  -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43 
Девојчице У12 (2008., 2009.)       3 min. Категорије :  -32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, +56 
Девојчице У14 (2006., 2007.)       3 min. Категорије :  -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

Контакт: e-mail: jcdinamo@jcdinamo.org.rs , www.jcdinamo.org.rs, Љубомир Станишић, моб. + (381) 063 8044677, тел/факс: +(381) 013 346 346 
Наташа Бошковић, ЈСВ,  моб.  +(381) 069   702036, тел/факс: +(381) 021 253 090  

 

Трофеј Града Панчева ће бити медијски пропраћен путем: штампе, интернета, телевизије  РТВ-Панчево и интернет сајта  www.poluvreme.com  
  Молимо заинтересоване екипе да се пријаве до 20.03.2020. до 2400  часа,  Cpanel   ЏСС. 

 Такође гостујуће екипе могу послати свој лого и кратку информацију о свом клубу на e-mail домаћина, ради објављивања  података у Билтенима турнира. 

САТНИЦА:                    Контролно мерење:…………………………… 730-830 Мерење: …………………………………………….. 830-930       (толеранција није дозвољена) Жребање: ............................................. 930-1000 Свечано отварање: …………………………… 1000 Почетак такмичења: .………………………. 1015 
НАГРАДЕ: 

 Медаље за  1., 2. и два  3. места  
 Организатор је обезбедио још награда за учеснике 
 Бодовање 7-5-3 (у категорији са  мање од  6 такмичара  3-2-1) 
 Пехар - статуа за екипног  победника „ТРОФЕЈ  ГРАДА ПАНЧЕВА“  ( прво - друго – треће место) 


