
 

MALA ŠOLA JUDA          JUDO KLUB BEŽIGRAD 

 

IZPITI ZA VIŠJE PASOVE 2016 
 

ORANŽNI PAS (5. KYU) , ORANŽNO-ZELENI PAS (4. KYU) , 

ZELENI PAS (3. KYU) 
 

Kakor vsako leto, se bo tudi letos preverjalo osvojeno znanje juda, ki so ga vadeči pridobili tekom šolskega leta. 

Preverjanje poteka v obliki izpita za višji pas. Izpiti niso obvezni, so pa pokazatelj napredovanja pri judu. 

Prikaz in preverjanje osvojenega znanja bo potekalo v soboto 4.6.2016 in v nedeljo 5.6.2016, v telovadnicah 

Judo kluba Bežigrad (BUBA, Vodovodna 25 in v borilnici na Staničevi 41).  

Vadeči naj imajo s seboj kimono in copate ter denar za izpitno takso in pas. Na izpit pridite približno 15 - 20 min 

pred razpisanim terminom, da lahko uredimo formalnosti (taksa, pas, poravnava dolgov MŠJ, JKB).  
 

Sobota 4.6.2016 
4.6.2016 STANIČEVA  41 
Pričetek ŠOLA 

15:30 
IZPITI ZA 5. Kyu :  

Sostro (7), Trnovo (3), Vič Abramova (2), Vič Tržaška (7), Prežihovega Voranca  (1) 

17:00 

IZPITI ZA 5. Kyu :  

Mirana Jarca (1), Miška Kranjca (1), Ketteja in Murna (4), Hinka Smrekarja (4), Poljane (6) 

IZPITI ZA 4. Kyu :  Vodmat (5) 

 

Nedelja 5.6.2016 
4.6.2016 BUBA 
Pričetek  ŠOLA 

17:00 
JKB skupine na OŠ in v Zeleni jami ( 5., 4., 3. KYU) 

Vižmarje Brod, Kolezija , Zelena jama 

CENIK  IZPITA  IN  PASU 
PAS CENA IZPITNE TAKSE PO CENIKU  

JUDO ZVEZE SLOVENIJE 

CENA PASU (če ga še nimate) 

in NAŠITKA 
CENA 

SKUPAJ 

5. Kyu ORANŽNI PAS 12,00 € 6,00 € 18,00 €  

4. Kyu ORANŽNO-ZELENI PAS 14,00 € 6,00 € 20,00 € 
3. Kyu ZELENI PAS 16,00 € 6,00 € 22,00 € 

 

OPOZORILO! 
Izpit za višji pas lahko opravljajo le otroci, ki imajo poravnane vadnine v šolskem letu 2015/2016.  

V primeru, da vadnine niso popolnoma poravnane na dan izpita, le-tega ni mogoče opravljati. Dolg iz vadnin se 

lahko poravna na dan izpita, vendar nimamo možnosti plačila s karticami. 
VAŽNO: 

1. Cena izpitne takse JZS + pasu, se poravna v gotovini na dan opravljanja izpita  

(najbližji bankomat je na Petrolu na Dunajski nasproti Plečnikovega stadiona)!  

2. V primeru, da že imate pas, se plača le taksa Judo zveze Slovenije (pas prinesite s seboj).  

3. V primeru, da otrok opravlja izpit za 2 pasova istočasno (samo starejši, ki so kasneje pričeli z vadbo in jim to 

dovoli trener), se poravna taksa Judo zveze Slovenije za oba pasova in cena pasu za en pas. 
 

Informacije o izpitnem programu in teoriji so objavljene na spletni strani MŠJ: http://www.malasolajuda.si/spoznajtejudo/sub/pasovi 

http://www.malasolajuda.si/spoznajtejudo/sub/pasovi

