
 

 

TAEKWONDO ZVEZA SLOVENIJE - WT 

 
VABILO NA  1.KOLO  ADIDAS OTROŠKE LIGE 

2018 

 

 

Pokrovitelj: Taekwondo zveza Slovenije 

Organizator: Taekwondo zveza Slovenije 

Predsednik: TOMAŽ BARADA 

Informacije: Kristjan Kovačič 

Kontakt: taekwondo.slovenia@gmail.com 

GSM: 040 149-104 

  

Kraj: ŠPORTNA DVORANA PRI O.Š. 

            ANTONA MARTINA SLOMŠKA 

            POD HRUŠEVCO 33, 1360 VRHNIKA   

 

Datum: 21.04.2018 

 

Urnik tekmovanja: 

 

8.00 – 9.00 prijava in registracija ekipe 

9.00 – 9.15 sestanek za sodnike in trenerje 

9.30 – 13.00 otvoritev in začetek tekmovanja 

13.00 - 14.00 odmor 

14.00 - 17.00 tekmovanje ter podelitev kolajn in pokalov 

 

Rok prijave: 18.04.2018 

Prijavo opravite na naslovu: taekwondo-data.com 

 

 

Prijavnina: 20€ na posameznega tekmovalca za kick ali borbe 

          25€ na tekmovalca za kick + borbe  

 

 

Nagrade: 

-trije pokali za doseženo 1., 2. in 3. mesto v končni klubski uvrstitvi, 

 

-posebni pokali za doseženo 1., 2. in 3. mesto prejmejo najboljši tekmovalci ter tekmovalke, 

 

-kolajne za prva tri mesta v konkurenci posameznikov. 

 

http://taekwondo-data.com/
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Odgovornost: 

Organizatorji oziroma odgovorne osebe tekmovanja ne odgovarjajo za morebitne poškodbe 

 

udeležencev in drugih oseb. Prav tako organizatorji ne odgovarjajo za materialno škodo, 

 

odtujitev ali izgubo opreme in stvari tekmovalcev ter spremljevalcev. Vsi tekmovalci in 

 

tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost. 

 

 

Kategorije: 

 

 

KICK: 

 

KICK 1 M/Ž (2008, 2009) 

 

KICK 2 M/Ž (2010, 2011) 

 

KICK 3 M/Ž (2012, 2013) 

 

BORBE: 

 

MLAJŠI KADETI 1 M/Ž (2010, 2011, 2012) 

-16 kg, -18 kg, -20 kg, -22 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, + 36 kg 

MLAJŠI KADETI 2 M/Ž (2007, 2008, 2009) 

-24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -43 kg, -47 kg, -51 kg, + 51 kg 

KADETI B (2004, 2005, 2006) – do 5. kup 

-33 kg, -37 kg, -41 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, + 65 kg 

KADETINJE B (2004, 2005, 2006) – do 5. kup 

-29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, + 59 kg 

 

Oprema: 

 

Tekmuje se na Adidas opremi, brez nanožnic. 

 

Pravila: 

 

Tekmuje se po prilagojenih pravilih – udarci v glavo niso dovoljeni. 


