
 

 

 



 

 

 

18. Mednarodni turnir MARIBOR OPEN - memorial ROBI RAJH, 01. in 

02 Aprila 2023 

 

Dragi športni prijatelji! 

V prilogi Vam pošiljamo povabilo na 18. Mednarodni turnir MARIBOR OPEN – memorial 

Robi Rajh, ki bo potekal v Mariboru. 

 

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, 01. in 02. aprila 2023 

 

III. TEKMOVALNE 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 

             

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

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

 

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

tekmovalcev v posamezni težnostni kategoriji. 

 

DUO SISTEM 

Člani 2002 starejši 

 

Moški Ženske Mešano 

       Mladinci (U21) 2003 2005 

 

Moški Ženske Mešano 

       Kadeti(U18) 2006 2007 

 

Moški Ženske Mešano 

       Kadeti (U16) 2008 2009 

 

Moški Ženske Mešano 

       Otroci (U14) 2010 2011 

 

Moški Ženske Mešano 

       Otroci (U12) 2012 2013 

 

Moški Ženske Mešano 

       Otroci (U10) 2014 2015 

 

Moški Ženske Mešano 

        

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

v posamezni kategoriji. 

 

 

IV. URNIK AKTIVNOSTI 
 

Petek, 31. Marec 

19.00 - 21.00  prijava in tehtanje (prizorišče tehtanja 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, 01. april (Športna dvorana Tabor) 

08.00 – 10.00  prijava in tehtanje v športi dvorani  

09.30 – 10.00  sestanek sodnikov in trenerjev, popravek po kategorijah, žreb  

10.30 – 11.00   otvoritvena slovesnost in pričetek tekmovanja 

11.00 – 19.00  tekmovanje v naslednjih kategorijah 



 

 

  Borbe:  Otroci (U12) vse kategorije 

    Otroci (U16) vse kategorije 

    Mladinci (U21) vse kategorije 

  Ne waza:   Otroci (U14) vse kategorije 

         Mladinci (U18) vse kategorije 

    Člani (U21+) vse kategorije 

      

17.00 – 19.00 Ne-waza  No-Gi ekipno tekmovanje 

18.00 – 19.00 prijave in tehtanje za tekmovanje v nedeljo ( Športna dvorana Tabor)  

Medalje in pokali bodo podeljeni po zaključku več kategorij. 

 

Nedelja, 02. april (Športna dvorana Tabor) 

07.00 – 08.00  prijava in tehtanje v športi dvorani  

08.00 – 08.30  sestanek sodnikov in trenerjev, popravek po kategorijah, žreb  

08.30 – 14.00 tekmovanje v naslednjih kategorijah 

  Borbe:  Otroci (U10) vse kategorije 

    Otroci (U14) vse kategorije 

    Kadeti (18) vse kategorije 

    Člani (U21+) vse kategorije 

  Ne waza:   Kadeti (U16) vse kategorije 

    Mladinci (U21) vse kategorije 

  Duo system vse kategorije (Moški, Ženske, MIX) 

   

Medalje in pokali bodo podeljeni po zaključku več kategorij. 

 

 

V. PRAVILA TEKMOVANJA 

Borbe:  Kadeti U16, Kadeti U18, Mladinci U21 in odrasli: JJIF pravila 

Otroci (U14 in 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) 

  Kadeti U16: tri (3) napadi iz serije A in B (določi sodnik!) 

  Otroci (U14): 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)  

   

 



 

 

V. No-Gi ekipno tekmovanje 

 

Tekmovanje bomo izvedli v obliki no-gi kvinteta. Ekipe so sestavljene iz petih tekmovalcev in 
tekmujejo proti ostalim ekipam. Vsaka ekipa pošlje na tatami enega člana, zmagovalec ostane na 
tatamiju. Poraženec zapusti tatami in njegova ekipa pošlje na tatami drugega tekmovalca. Vrstni red 
se določi vnaprej na slepo. Torej ekipe ne vedo vrstnega reda drugih ekip. Zmaga tista ekipa, ki prva 
porazi vse nasprotnike. Zmaga se lahko samo s submissionom. V primeru neodločenega izzida 
zapustita tatami oba tekmovalca in z borbami nadaljujeta naslednja dva. 

V primeru, da v zadnji borbi na tatamiju ostaneta oba tekmovalca, se neodločen izzid rešuje z 
najhitrejšim reševanjem. Po rednem delu borbe tekmovalca žrebata, kdo bo začel in se postavita v 
sedeči back control. Ko sodnik signalizira začetek borbe, začnemo meriti čas. Borbe je konec, ko 
tekmovalec pobegne back control-u ali ga napadajoči tekmovalec prisili v predajo, nato tekmovalca 
zamenjate pozicije in poskušata premagati čas prejšnje runde. Ali hitreje pobegniti, ali hitreje 
zaključiti nasprotnika.  

Borba traja 6 min. Dovoljene so vse tehnike razen slam-ov, neck crankov in klasičnih "dirty tehnik", 
kot so pikanje v oko ipd (zaradi dinamike tekmovanja razmišljamo o prepovedi heel hook-ov, saj se iz 
izkušenj večino časa tekmovanja sprevržejo v konstantno skakanje v noge in eksplozivne poskuse 
zaključevanja).... 

 

Žreb se opravi vnaprej in ekipe tekmujejo do končne zmage. V primeru, da se tekmovanja udeležijo 4 
ekipe ali manj, tekmovanje poteka po sistemu vsak proti vsakemu.  

 

VI. PRAVICA DO SODELOVANJA 
 

Tekmovalci, prijavljeni pred iztekom roka: 24. Marec.  

Tekmovalci z ustrezno težo in veljavnim osebnim dokumentom.  

 

VII. POKALI, MEDALJE 

 

Zlate, srebrne in bronaste medalje v vsaki kategoriji 

Podeljena bo nagrada za Fair Play.  

No-Gi ekipno tekmovanje: zlate, srebrne in bronaste medalje za vse tekmovalce iz ekipe. Organizator 

v primeru, da bo prijavljenih 10 ali več ekip pripravlja denarno nagrado in sicer: 1. mesto 500,00 €, 2. 

mestno 300,00 €, 3. mesto 100,00 € 

 

 

VIII. SODNIKI 
 

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

Ju-jitsu zveza Slovenije. 
 

Vsako ekipo prosimo, da prispeva vsaj enega sodnika z veljavno licenco. 

 

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

 

IX. PRIJAVA IN PLAČILO 
 



 

 

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 

 

Odgovorni za Ne-waza No-gi 

Mr. Zoran Jerković  

e-mail  zor.jerkovic@gmail.com 

tel +386 31 410 907 

and 

Mr. Anže Vujčić  

e-mail  anze.vujcic@gmail.com 

tel +386 30 387 504 

 

Odgovoren za dogodek 

g. Karl Kelc 

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

tel +386 31 684 594 

 

Plačilo za prijavo 

- Borbe/Ne waza U18, U21, SEN      25 EUR/ na osebo v kategoriji 

- Borbe/Ne waza U14, U16     20 EUR/ na osebo v kategoriji 

- Borbe U10, U12      20 EUR/ na osebo v kategoriji  

- Duo: vse kategorije       20 EUR/ na par v kategoriji 

- No-Gi ekipa        

 

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 

 

 

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  
 

mailto:registarcija.jjzs@gmail.com
mailto:zor.jerkovic@gmail.com
mailto:anze.vujcic@gmail.com
mailto:karl.kelc@ju-jitsu.si
mailto:registracija.jjzs@gmail.com


 

 

Nastanitev ni organizirana s strani organizatorja. Priporočen hotel je Hotel Tabor.  

 

XII. ANTI-DOPING 
 

Vsi sodelujoči klubi morajo svoje tekmovalce ozavestiti, da bi lahko obstajala dopinška kontrola za 

več športnikov. Če jemljete katero koli zdravilo ali nameravate jemati katerokoli zdravilo, se 

posvetujte s svojim zdravnikom, ali vaše zdravilo vsebuje snovi na dejanskem objavljenem seznamu 

prepovedanih snovi WADA - na https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-

program/prohibited-list-documents. Potrebovali boste izjemo za terapevtsko uporabo (TUE),  

 

XIII. 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. 

 

XV. COVID-19  
 

 

Organizator bo uveljavljal protokole Covid-19 za zagotavljanje varnega in zdravega okolja. Prosim 

preverite zahteve za vstop v državo v zvezi s Covid-19 (cepljenje, testiranje, maske, razdalja itd.). 

Končni protokol Covid-19 bo objavljen teden dni pred dogodkom v skladu s trenutnimi razmerami v 

državi - smernice Slovenije in nacionalnih zdravstvenih organov. 

Več informacij o predpisih o vstopu v Slovenijo: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-

diseasecovid-19/border-crossing/ Priporočamo uporabo https://www.policija.si/enterslovenia/en  

Organizator ne odgovarja za morebitne odpovedi in vračila denarja, če bo Covid-19 razlog za neprihod 

oz. ne potovanja ali vstopa. Poleg tega upoštevajte, da sodelujoči z pozitivnim rezultatom Covid-19 

(če bo testiranje potrebno v času dogodka) ne bodo sodelovali na tekmovanju. 

 

DOBRODOŠLI NA TEKMOVANJU!  

 

S spoštovanjem, 

 

Karl Kelc 

Vodja organizacijskega odbora 
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