Џудо клуб “ПАРТИЗАН“ Кикинда
Адреса: Трг српских добровољаца 5, 23300 Кикинда
тел: 0230/400-980 лок. 25; тел /факс: 0230/28-999; бр.Ж.Р. 355-1007229-88
Пиб:100510228

KI KI NDA

I Меморијални Џудо турнир “Драган Цигановић- Цига”

Технички организатор: Џ.К. “Партизан” Кикинда.
Време и место одржавања: субота 18.04.2009. године, СРЦ “Језеро” у Кикинди.
Пријава и мерење: од 08 и 30 до 10 часова.
Жребање: од 10 до 10 и 45 часова.
Почетак такмичења: 11 часова.

Субота 18.04.2009.
Тежинске категорије:
Сениори: 55,60,66,73,81,90,100,+100
Награде:
Медаље за прва три места, и пехар за најуспешнијег у свакој категорији.
Новчане награде у износу од 200 еура за најуспешнијег у свакој тежинској категорији, осим
у категорији 66 кг. у којој је наступао Цигановић Драган-Цига, где новчана награда износи
500 еура.
Толеранције тежине нема.
Осигурање пада на терет учесника.
Обавезна такмичарска књижица.
Потребан лекарски преглед не старији од 3 месеца.
Такмичење ће се одржати на три борилишта, по двоструком репесажу, а у категорији где има
5 и мање такмичара, радиће свако са сваким.
Учесничка такса 500,00 динара.

ТРЕНИНГ КАМП
Од понедељка 13.04. до петка 17.04. 2009. године одржаће се тренинг камп за кадете,
јуниоре и сениоре.
Тренинзи ће се одвијати два пута дневно, у сали Техничке Школе у Кикинди на татамију
величине 350 квадратних метара, и то: у преподневном термину
од 10-11 и 30, и поподне од 17- 18 и 30 часова.
Учесничка такса за учешће на кампу износи 500,00 динара и уплаћује се на лицу места.

Могући смештај учесника кампа:
- Дом Ученика „Никола Војводић“, цена пуног пансиона 1540,00 динара
- СУР „Бела Вила“, цена пуног пансиона 1750,00 динара
Пансион почиње у понедељак са ручком, а завршава се у суботу са доручком.

Пријаве за камп извршити до 01.04.2009. године
Контакт телефони:
-

канцеларија џудо клуба: 0230/ 28-999
Марија Француски: 062/ 439-689
Светислав Вукмирица: 064/ 1914-654
Дом ученика: 0230/ 23-921
Бела Вила: 065/ 8080-989

Број жиро рачуна џудо клуба „Партизан“ Кикинда: 355-1007229-88 Војвођанска банкаКикинда
Пријаве за учешће могу се извршити путем интернета на адресу:
partizan_ judo11@ yahoo.com

У Кикинди,
03.03.2009. године

Председник Џ.К.Партизан Кикинда
Светислав Вукмирица

