
HRVATSKI JUDO SAVEZ 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK NATJECANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 24. siječanj 2014. godine 



 
24.01.2014.                                                                                                                     Pravilnik natjecanja HJS 

2

 
Temeljem članka 47. Statuta Hrvatskog judo saveza, Upravni odbor Hrvatskog judo saveza na 
svojoj 4. sjednici održanoj u Zagrebu 24.01.2014. godine, donosi  

 
PRAVILNIK NATJECANJA 

 
Članak 1. 

Opće odredbe 
Ovim Pravilnikom uređuju se opći propisi provedbe svih službenih natjecanja u Hrvatskom judo 
savezu (HJS), vrste natjecanja, način priređivanja i održavanja natjecanja, kaznene odredbe i sve 
ostalo što je u vezi s natjecanjem. HJS organizira pojedinačna i ekipna natjecanja. Pojedinačna 
natjecanja - prvenstva države svih uzrasnih skupina su regulirana ovim Pravilnikom, a ekipna 
natjecanja u koja spadaju 1. Hrvatska judo liga (1.HJL), 2. Hrvatska judo liga (2. HJL), 3. Hrvatska 
judo liga (3. HJL) ili Liga kadeta i mlađih kadeta i Ekipni Kupovi Hrvatske za sve uzrasne skupine 
su regulirani posebnim pravilnicima.  
Natjecanje veterana u HJS regulirano je posebnim Pravilnikom u suglasnosti sa ovim Pravilnikom 
natjecnja.  
Pored navedenog ovim Pravilnikom reguliraju se: natjecanja Hrvatskog super kupa (HSK) suglasno 
s njegovim pravilnikom, pojedinačno otvoreno seniorsko prvenstvo Hrvatske uz dodatne 
propozicije i sva domaća i međunarodna natjecanja u organizaciji judo klubova i županijskih judo 
saveza. Oni se u tehničkom smislu organiziraju identično kao i službena natjecanja HJS-a.  
 

Članak 2. 
Satnica i vrijeme natjecanja 
1. Sva državna prvenstva održavaju se subotom i /ili  nedjeljom. Broj borilišta, dan održavanja 
natjecanja i sve ostalo u vezi svakog natjecanja određuje UO HJS posebnim propozicijama na 
prijedlog rukovoditelja natjecanja. 
Natjecanja se načelno održavaju prema slijedećoj satnici: 
kontrolna vaga od 07,30 do 08,00 sati 
službena vaga od 08,00 do 08,30 sati 
žrijeb od 08,40 do 09.00 sati. 
Od 08,30 do 08.50 sati održava se pripremni sastanak sudaca. 
Svečano otvaranje u 09.00 do 09.15 sati. 
Početak natjecanja u 09.15 sati. 
Mogućnost: svečano otvaranje i finalne borbe između 16.00 ili 17,00 sati, po završetku 
eliminacijskog bloka. 
Ovu satnicu, a posebno dan natjecanja može se mijenjati jedino u iznimnim i opravdanim 
slučajevima uz prethodnu suglasnost UO HJS na prijedlog Rukovoditelja natjecanja HJS. 
 
2. Kvalifikacije za pojedinačna prvenstva Hrvatske se načelno ne održavaju, osim ako UO HJS to 
ne regulira svojom odlukom za pojedini uzrast, a na prijedlog Rukovoditelja natjecanja. 
 
3. Kod službenog vaganja moraju biti najmanje dvije elektronske vage, jedna za muškarce a druga 
za žene, a za uzrasne skupine sa velikim brojem natjecatelja na prijedlog Rukovoditelja natjecanja 
mora biti i više elektronskih vaga. Prilikom vaganja obavezno se upisuje točna težina i godina 
rođenja natjecatelja. Natjecatelj može nastupiti samo u jednoj težinskoj kategoriji, unutar koje je 
izvagan, izuzev ekipnih natjecanja gdje može nastupiti u kategoriji u kojoj je izvagan ili u slijedećoj 
višoj kategoriji, ali u slijedećm ekipnom meču. 
 
4. Dvorana u kojoj se održava natjecanje mora biti otvorena najmanje petnaest minuta prije 
kontrolnog vaganja. 
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5. Datumi i mjesta natjecanja navedeni su u Kalendaru natjecanja HJS, a ostali podaci kao adresa 
dvorane, satnica natjecanja, mogućnosti smještaja ekipa itd. moraju biti regulirani u propozicijama 
za svako konkretno natjecanje. 
 
6. Natjecanja su regulirana ovim Pravilnikom, a održavaju se po potpunom kup sustavu sa 
dvostrukim repasažom, popravne borbe se računaju od polufinalista.  
 
Izuzetno, samo na klubskim natjecanjima koji se nalaze u Kalendaru HJS-a, može se koristiti 
slijedeći sustav natjecanja: 

- U slučaju 6-10 natjecatelja u kategoriji: formiraju se dvije skupine (2 pool-a) u njima se bori 
svatko sa svakim. Prvo plasirani iz prve skupine bori se sa 2 plasiranim iz druge skupine i 
obratno. Pobjednici iz te dvije borbe bore se za 1. i 2. mjesto u kategoriji, a izgubljeni 
zauzimaju dva treća mjesta u kategoriji. 

 
U svakoj težinskoj kategoriji određuje se po jedno prvo i drugo mjesto i dva treća mjesta, za dalji 
plasman mogu se određivati po dva peta i dva sedma mjesta. 
U slučaju 5 ili manje natjecatelja u pojedinoj težinskoj kategoriji, natjecanje se održava po sustavu 
svako sa svakim. 
 
7. Za sva natjecanja iz članka 1. stavak 1. obavezan je plavi i bijeli kimono. Na natjecanjima za 
uzrast mlađih kadeta, dječaka i djevojčica obavezan je plavi i bijeli pojas. Prvo prozvani natjecatelj 
nastupa u BIJELOM, a drugoprozvani natjecatelj u PLAVOM kimonu. 
Kontrolu i ispravnost kimona neposredno prije nastupa vrše sami natjecatelji i njihovi treneri i 
osobno su odgovorni za slučaj neispravnosti kimona. Tehnički organizator svih prvenstava Hrvatske 
obavezan je osigurati „SOKUTEIKI“. za vrijeme trajanja natjecanja.  
 
8. Propozicije za sva državna prvenstva sastavlja Rukovoditelj natjecanja, a upućuje ih Tajništvu 
HJS, najkasnije 15 dana prije pojedinog natjecanja. Tehnički organizator dužan je, najkasnije 30 
dana prije natjecanja, dostaviti u pisanoj formi kancelariji HJS adresu i naziv dvorane kao i 
mogućnost smještaja. 
 
9. Tehničkog organizatora natjecanja određuje UO HJS na prijedlog Rukovoditelja natjecanja, a 
nakon provedenog natječaja i prispjelih ponuda uzimajući u obzir regionalnu zastupljenost, 
masovnost natjecanja i kvalitetu organizacije dodijeljene organizacije prethodnih godina.  
 
Opće odredbe natječaja za organizaciju svih državnih prvenstava nalaze se u prilogu ovog 
Pravilnika. 
 

Članak 3. 
Nagrade, kazne i kontrola 
1. Hrvatski judo savez za službena natjecanja osigurava slijedeće:  
- pojedinačna prvenstva RH za sve uzrasne skupine – priznanje za prvo mjesto u ukupnom 
plasmanu u m/ž konkurenciji u svakoj uzrasnoj skupini. Ista se dodijeljuju na Skupštini HJS ili 
nekoj prigodnoj svečanosti.  
- ekipna natjecanja – tri (3) pehara za mušku i tri (3) pehara za žensku konkurenciju. 
- medalje za pobjedničke ekipe kako je regulirano u Pravilnicima pojedinih ekipnih natjecanja 
 
2. Tehnički organizator na pojedinačnim prvenstvima RH osigurava slijedeće: 
- pojedinačna prvenstva RH - po tri (3) pehara za ukupni plasman u muškoj i u ženskoj konkurenciji 
 
- za svaku težinsku kategoriju osigurava medalje za osvajače prva tri mjesta. (1 zlatna; 1 srebrna i 2 
brončane medalje). 
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Pehari za državna prvenstva seniora, mlađih seniora, juniora i kadeta za prvo mjesto moraju biti 
visine najmanje 50 cm, a ostala dva sukladno tome manji a za mlađe kadete, dječake i djevojčice za 
prvo mjesto najmanje 40 cm a ostala dva sukladno tome manji.                 Promjer pehara mora biti 
proporcionalan svojoj visini. Na peharima mora biti pločica sa natpisom: Prvenstvo Hrvatske: za 
uzrast natjecanja; postignuti rezultat: (1. 2. ili 3. mjesto), mjesto i godina održavanja natjecanja.  
Medalje za državna prvenstva seniora, mlađih seniora, juniora i kadeta moraju biti promjera 
najmanje 70 mm ili sukladne veličine drugog oblika, a za mlađe kadete, dječake i djevojčice 
najmanje 50 mm ili sukladne veličine drugog oblika. Medalje moraju biti sa vrpcom trobojnicom, 
na poleđini medalje nalazi se naziv državnog prvenstva, mjesto i godina održavanja. 
 
3. Na svim pojedinačnim prvenstvima Hrvatske izračunava se ukupni plasman po klubovima u 
muškoj i u ženskoj konkurenciji, te se shodno tome dodjeljuju pehari za prva tri najuspješnija kluba. 
Ukupni plasman se dobiva zbrojem bodova u ženskoj i muškoj konkurenciji zajedno i za to se na 
natjecanju ne dodijeljuje pehar.  
 
4. Kod podjele priznanja tehnički organizator mora natjecatelje prethodno dovesti u neposrednu 
blizinu postolja gdje čekaju službeni poziv za dodjelu nagrada. Na postolje moraju izaći obučeni u 
bijeli kimono i bez obuće. Ako natjecatelj ne izađe na dodjelu odličja kako je propisano, medalja 
mu se neće dodijeliti, a njegovi bodovi se neće priznati u natjecanju Hrvatskog super kupa. 
 
5. Tijekom vođenja natjecanja voditelj putem razglasa proziva par natjecatelja da izađu na borbu, a 
odmah po njihovom izlasku na borilište proziva slijedeći par da se pripremi za natjecanje. U slučaju 
izlaska samo jednog natjecatelja na borilište voditelj natjecanja čeka 60 sekundi zatim ponavlja 
poziv, ukoliko se isti nije pojavio na borilištu nakon slijedećih 60 sekundi još jednom ponavlja 
poziv, a zatim daje nalog sucu na borilištu da proglasi pobjednika natjecatelja koji je izašao na 
borilište. 
 
6. Ako se tijekom borbe jednom od natjecatelja dodjeli kazna direktan Hansoku make (zbog 
narušavanja ugleda juda i sl), taj natjecatelj nema pravo daljeg nastupa BRIŠE SE iz liste natjecanja 
za taj dan i nema pravo na eventualno osvojenu medalju niti plasman.  
7. Na seniorskom, mlađe seniorskom, juniorskom i kadetskom prvenstvu države moguća je doping 
kontrola natjecatelja. Ista će se raditi po posebnoj odluci UO HJS.  
 

Članak 4. 
Takse, prijave, vaganje i snimanje natjecanja 
 
1. Visinu natjecateljske takse za sva službena natjecanja svaku godinu određuje UO HJS. 
 
2. Prijava natjecatelja za sva pojedinačna prvenstva države vrši se obavezno i jedino preko judo 
registra do zadanog roka koji je zadao HJS. Prijave koje budu dostavljene nakon navedenog roka 
neće se primati. Natjecatelji mogu nastupati samo u težinskoj kategoriji navedenoj u prijavi prije 
izvršenog vaganja. 
 
Prijava natjecatelja za sva službena natjecanja HJS-a vrši se preko judo registra i na licu mjesta, 
ovisno o tome kako je organizator natjecanja dogovorio unaprijed sa HJS-om. Treneri imaju pravo 
izmjena težinskih kategorija bez obzira na kategoriju koju su prethodno prijavili putem judo 
registra. 
3. Neposredno prije vaganja ekipa svi treneri ili službeni predstavnici klubova prilikom uplate 
natjecateljske takse moraju ovjeriti svoje dostavljene liste sa popisom prijavljenih natjecatelja 
prekontrolirati ispravnost istih i nakon toga natjecatelji mogu ići na vagu. 
4. Lista vage natjecatelja mora biti potpisana od najmanje dva suca kontrolora vaganja. 
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5. Natjecatelji, treneri kao i članovi klupskih uprava koji predstavljaju klubove, moraju imati 
službenu knjižicu (licencu) HJS ovjerenu za tekuću godinu. (Npr. Natjecateljska knjižica; trenerska 
iskaznica ili Sudačka knjižica HJS.) 
Natjecatelji moraju imati Natjecateljsku knjižicu HJS i u njoj unesen liječnički pregled o 
zdravstvenoj sposobnosti. Liječnički pregled vrijedi 6 mjeseci od dana unesenog u natjecateljsku 
knjižicu.  
 
6. Vaganje natjecatelja - svi natjecatelji na službenim prvenstvima Hrvatske važu se na dan 
natjecanja izuzev ako to u službenim propozicijama nije drugačije regulirano. 
6.1. Muškarci – svih uzrasnih skupina važu se u gaćicama BEZ tolerancije.  
6.2. Žene – punoljetne važu se u gaćicama i grudnjaku BEZ tolerancije, a maloljetne se važu u 
donjem dijelu kimona bijeloj majici kratkih rukava bez kragne i imaju toleranciju do 500 grama. 
6.3. Natjecatelj na službenom vaganju može samo jedan put stati na vagu.  
 
7. Snimanje natjecanja – u cilju poboljšanja kvalitete suđenja i pomoći sucima tijekom donošenja 
odluka sva pojedinačna prvenstva države će se snimati sustavom „CARE“ – prijenosnim kamerama, 
i u svakom momentu će se tijek borbe moći vidjeti na monitoru. Nadležnost za takvu kontrolu i 
naknadni pregled tijeka borbe uz nazočnost sudaca sa borilišta ima rukovoditelj suđenja, kontrolor 
suđenja i delegat HJS. 

 
Članak 5. 

Kvalifikacije za državna prvenstva 
1. Odluku o održavanju kvalifikacija ili povećanju broja borilišta u pojedinim uzrasnim skupinama 
donosi UO HJS za narednu godinu na prijedlog rukovoditelja natjecanja. Ukoliko se donese odluka 
o održavanju kvalifikacija iste se održavaju u slijedećim regijama: 
a) Slavonska regija 
b) Zagrebačka regija 
c) Istarsko –Primorsko –Goranska regija 
d) Dalmatinska regija 
c) Dubrovačka regija 
 
2. Na regionalnim kvalifikacijama tehnički organizator dodjeljuje medalje za osvajače prva tri 
mjesta. (1 zlatna; 1 srebrna i 2 brončane medalje). Veličine medalja i postupak dodjele nagrada je 
isti kao i na državnom prvenstvu. Visina natjecateljske takse na regionalnom prvenstvu je 80 % 
takse na prvenstvu države ili manja.  
 
3. Natjecatelji koji su se plasirali na regionalnim prvenstvima, mogu na prvenstvu Hrvatske 
nastupiti samo u toj težinskoj kategoriji ili nigdje. 
 
4. Nakon održanih regionalnih kvalifikacija natjecatelji se na državno prvenstvo prijavljuju po 
klubovima čiji su članovi, a organizator kvalifikacija je dužan u roku od 5 dana po završenom 
natjecanju u kancelariju HJS-a (za rukovoditelja natjecanja) dostaviti: rezultate natjecanja po 
kategorijama, originalne KOO liste i liste vaganja. 
 
5. Natjecatelji koji su u vrijeme kvalifikacija bili angažirani po nacionalnom programu, mogu 
nastupiti na državnom prvenstvu samo po odluci Izbornika svoje uzrasne skupine. 
6. Bez obzira na plasman u regionalnim kvalifikacijama prošlogodišnjim prvacima Hrvatske 
dozvoljen je direktan nastup na prvenstvu države pod uvjetom da nastupe u istoj kategoriji i da su 
po godištu još u toj uzrasnoj skupini. 
Svi natjecatelji kojima je dozvoljen direktan nastup, moći će nastupiti tek nakon provjere  
dokumenata i vaganja. 
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7. Na državnom prvenstvu iz svake regije u svakoj kategoriji nastupa po četiri nositelja medalja sa 
regionalnih prvenstava. Ako na regionalnom prvenstvu nastupi 101 i više natjecatelja regija može 
povesti peto plasiranog natjecatelja u svakoj kategoriji. Zbog tog dodatnog broja natjecatelja po 
kategorijama na regionalnom prvenstvu se moraju održati međusobne borbe za jedno peto mjesto.  
Iz regije osim njih na državnom prvenstvu može sudjelovati dodatni broj natjecatelja, onoliko 
natjecatelja - koliko je regija prethodne godine osvojila medalja na državnom prvenstvu u toj 
kategoriji.  

Članak 6. 
1. Uzrasne natjecateljske skupine u HJS, vrijeme trajanja borbi, težinske kategorije i 
zabranjene tehnike. 
U HJS postoji ukupno (10) deset uzrasnih natjecateljskih skupina.  
o Šest (6) uzrasnih skupina koje se natječu na nivou države; 
o Tri (3) uzrasne skupine koje se natječu na regionalnom i na nižim nivoima natjecanja 
o Uzrasna skupina veterana (poseban Pravilnik). 
1.1. Uzrasne natjecateljske skupine u kojima se održavaju natjecanja na nivou države su: 
Seniori i seniorke od 23 godine i stariji; mlađi seniori i mlađe seniorke (međunarodna oznaka U23) 
od 21 – 22 godine; juniori i juniorke (U21) od 18 – 20 godina; kadeti i kadetkinje (U18) od 15 -18 
godina; mlađi kadeti i mlađe kadetkinje (U16) od 14- 15 godina; dječaci i djevojčice (U14) od 12 – 
13 godina. 
Za sve uzrasne skupine za koje se organizira prvenstvo Hrvatske određena su vremena trajanja 
borbi, trajanje produžetka borbe, težinske kategorije i navedene su zabranjene tehnike juda u 
slijedećoj tablici: 

R. 
br. 

Uzrasna skupina Trajanje  
borbe  

Trajanje  
produžetka 

Težinske kategorije natjecatelja (kg) Zabranje ne 
tehnike  

1. Seniori i seniorke:  
od 23. godine  
i stariji 

5 minuta 
4 minuta 

Bez 
ograničenja 
 

-60-66-73-81-90-100+100 
-48-52-57-63-70-78+78 
 

Sve je 
dozvoljeno 

2. Mlađi seniori i ml.  
seniorke: od 21 do  
22 godine  

5 minuta 
4 minuta 

Bez 
ograničenja 
 

-60-66-73-81-90-100+100 
-48-52-57-63-70-78+78 
 

Sve je 
dozvoljeno 

3. Juniori i juniorke: 
od 18 do 20 godina  

4 minute 
4 minute 

Bez 
ograničenja 
 

-55-60-66-73-81-90-100+100 
-44-48-52-57-63-70-78+78 

Sve je 
dozvoljeno 

4. Kadeti i kadetkinje:  
od 15 do 17 godina  

4 minute 
4 minute 

Bez 
ograničenja 
 

-46-50-55-60-66-73-81-90+90 
-40-44-48-52-57-63-70+70 

Sve je 
dozvoljeno 

5. Mlađi kadeti i ml.  
kadetkinje od 14 do  
15 godina  

3 minute 
3 minute 

Bez 
ograničenja 
 

-38-42-46-50-55-60-66-73-81+81 
-40-44-48-52-57-63-70+70 

Sve je 
dozvoljeno* 

6. Dječaci i djevojčice:  
od 12 do 13 godina  

2 minute 
2 minute 

Bez 
ograničenja 

-30-34-38-42-46-50-55-60-66+66 
-32-36-40-44-48-52-57-63+63 

poluge i 
gušenja 

 
NAPOMENA*: 
1. Uzrast mlađih kadeta – u cilju zaštite natjecatelja prilikom izvođenja poluge, te ispružene ruke 
u laktu, sudac proglašava Ippon, ukoliko natjecatelj prethodno ne preda borbu.  
 
1.2. Uzrasne natjecateljske skupine koje se natječu na regionalnom i na nižim nivoima natjecanja 
su: mlađi dječaci i mlađe djevojčice (U12) od 10 do 11 godina; i djeca (m/ž) (U10) od 8 do 9 godina 
i najmlađa djeca m/ž (U8) od 6 do 7 godina. 
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Red 
br 

Uzrasna skupina Trajanje  
borbe  

Trajanje  
produžetka 

Težinske kategorije (kg) 
 

Zabranjene 
tehnike  

1. Mlađi dječaci i  
mlađe djevojčice: od  
10 do 11 godina.  

1 -2 minute 
1 - 2 minute 

Bez 
ograničenja 

-27-30-34-38-42-46-50-55+55 
-28-32-36-40-44-48-52+52 

poluge i  
gušenja 

2. Djeca m/ž :od 8 do  
9 godina  

1 minute 
1 minute 

Bez 
ograničenja 

-24-27-30-34-38-42-46-50+50 
-22-25-28-32-36-40-44+44 

poluge i  
gušenja 

3. Najmlađa djeca m/ž: 
od 6 do 7 godina  

1 minute 
1 minute 

Bez 
ograničenja 

-19-21-24-27-30-34-38-42+42 
-18-20-22-25-28-32-36-40+40 

poluge i  
gušenja 

 
1.3. Sve tri uzrasne natjecateljske skupine djece koje se natječu na regionalnom i na nižim nivoima 
natjecanja svoje natjecanje organizairaju identično (vaga-žrijeb-tehnike judo-nagrade) kao i skupine 
koje nastupaju na službenim prvenstvima države.  
Najmlađa skupina djece m/ž uzrasta (U8) od 6 do 7 godina pored navedenog može se natjecati u 
posebnim vrstama natjecanja kao na primjer u parteru (leđa-leđa) ili u sumo hrvanju ili u nekom 
trećem modificiranom načinu. Za sve ove vrste natjecanja tehnički organizator mora napisati 
posebne propozicije sa objašnjenjima dozvoljenih tehnika i načina borbe. Izbor načina natjecanja 
žrijeb - izvlačenje parova ili natjecateljskih četvorki u kojima su svi pobjednici i svi dobivaju 
nagrade prepušta se tehničkom organizatoru u zavisnosti od broja natjecatelja i materijalnih i 
organizacijskih i mogućnsoti organizatora. 
 
2. Pravo nastupa uzrasnih skupina: 
2.1. Seniori i seniorke imaju pravo nastupa na prvenstvu države za seniore i seniorke. 
2.2. Mlađi seniori i mlađe seniorke imaju pravo nastupa na prvenstvu države za mlađe seniore i 
mlađe seniorke i na prvenstvu države za seniore i seniorke. 
2.3. Juniori i juniorke imaju pravo nastupa na prvenstvu države za juniore i juniorke, na 
prvenstvima države za mlađe seniore i mlađe seniorke i za seniore i seniorke. 
2.4. Kadeti imaju pravo nastupa na prvenstvu države za kadete i kadetkinje, na prvenstvima države 
za juniore i juniorke, za mlađe seniore i mlađe seniorke i za seniore i seniorke. Na prvenstvima 
starijih uzrasnih skupina kadeti nastupaju isključivo uz odgovornost svoga kluba i nastupaju u 
težinskim kategorijama sukladno svojoj težini kao i svi ostali natjecatelji.  
2.5. Mlađi kadeti imaju pravo nastupa na prvenstvu države za mlađe kadete i mlađe kadetkinje, a 
starije godište mlađih kadeta ima pravo nastupa i na prvenstvu države za kadete i kadetkinje, 
isključivo uz odgovornost svoga kluba. 
2.6. Dječaci i djevojčice imaju pravo nastupa na prvenstvu države za dječake i djevojčice, a starije 
godište dječaka i djevojčica ima pravo nastupa na prvenstvu države za mlađe kadete i mlađe 
kadetkinje, isključivo uz odgovornost svoga kluba. 
 

Članak 7. 
Bodovni sustav 
1. Na pojedinačnim državnim prvenstvima postignuti pojedinačni plasman se boduje na sljedeći 
način: 

• 1. mjesto – zlatna medalja - 8 bodova 
• 2. mjesto – srebrna medalja - 5 bodova 
• 3. mjesto – dvije brončane medalje po - 3 boda  

U kategorijama sa: 
- 5 i više natjecatelja – dodjeljuju se četiri medalje ( boduje se 1., 2. i dva 3. mjesta ) (8-5-3-3) 
- 4 natjecatelja – dodjeljuju se četiri medalje ( boduje se 1., 2. i dva 3. mjesta ) (8-5-3-3) 
- 3 natjecatelja – dodjeljuju se tri medalje ( boduje se 1., 2. i jedno 3. mjesto) (8-5-3) 
- 2 natjecatelja – dodjeljuju se dvije medalje (boduje se 1. mjesto sa 4 boda i 2. mjesto sa 2,5 boda) 
- 1 natjecatelj – dodjeljuje se jedna medalja ( boduje se sa 2,5 boda.)  
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Ukoliko u nekoj kategoriji između pojedinih natjecatelja postoji jednak omjer pobjeda, plasman se 
odlučuje zbrajanjem tehničkih bodova. U slučaju izjednačenog broja pobjeda i tehničkih bodova, 
plasman određuje međusobni rezultat, ukoliko je i taj omjer isti pobjednik je natjecatelj koji je bio 
lakši na službenoj vagi, a u slučaju iste težine na vagi pobjednik se odlučuje žrijebom. 
2. Sustav bodovanja za izračunavanje ukupnog redoslijeda klubova na pojedinačnim natjecanjima je 
slijedeći. Za svaki klub se zbroje ukupno postignuti pojedinačni bodovi u muškoj i u ženskoj 
konkurenciji, a potom se zbroje ukupno postignuti muški i ženski bodovi. 
U slučaju istog broja bodova između dva kluba uzimaju se u obzir slijedeći kriteriji: veći broj prvih, 
drugih i trećih mjesta; zatim manji broj natjecatelja, a potom žrijeb. 
 

Članak 8. 
Pravo nastupa i treneri  
1. Na svim natjecanjima u organizaciji klubova članova HJS-a pravo nastupa imaju svi državljani 
Republike Hrvatske s uredno reguliranom registracijom natjecatelja u HJS, ovjerenim liječničkim 
pregledom ne starijim od 6 mjeseci upisanim u Natjecateljsku knjižicu. 
 
Na natjecanjima međunarodnog, memorijalnog ili pozivnog karaktera dozvoljava se nastup stranih 
državljana. Za njihov nastup dovoljna je putna isprava, osobna iskaznica ili neki drugi dokument sa 
slikom za utvrđivanje identiteta i datuma rođenja. 
 
2. Natjecatelji s dvojnim državljanstvom imaju pravo nastupa na svim službenim natjecanjima HJS 
pod uvjetom da u tekućoj godini ne nastupaju na službenim natjecanjima drugih država.  
Ako se utvrdi da je natjecatelj u istoj godini nastupio na službenim natjecanjima druge države bit će 
suspendiran bez prava daljeg natupa i poništavaju mu se svi postignuti rezultati za tu godinu, te gubi 
pravo na sve postojeće benificije temeljem tih rezultata. 
 
3. Treneri – dužnost trenera na natjecanju mogu obavljati samo licencirani treneri za tekuću godinu 
sa vidljivom oznakom – iskaznicom ili akreditacijom. Moraju biti prikladno i uredno obučeni kao 
npr. odijelo, ili klupska trenerka ili klupska majica. Dužnost trenera ne može vršiti natjecatelj u 
kimonu ili bez gornjeg dijela odjeće i obuće, u kratkim hlačama i sl.  
Na poziv voditelja natjecanja da se slijedeći par pripremi za borbu, trener dovodi svog natjecatelja u 
blizinu borilišta i s njim čeka poziv za izlazak na borilište. Na svim prvenstvima države treneri 
imaju određeno mjesto i stolicu u neposrednoj blizini borilišta na strani svog natjecatelja. Stolica za 
trenere se nalazi uz zaštitnu ogradu minimalno 3 metra od ruba zaštitnog pojasa borilišta. Izlaskom 
natjecatelja na borilište i trener izlazi na svoje određeno mjesto. Tijekom borbe trener ne smije 
komentirati, uticati i sugerirati odluke sudaca, ne može omalovažavati protivnika ili suca, sugestije 
svom natjecatelju može davati samo za vrijeme prekida borbe – MATEI (za uzrast od seniora do 
kadeta), i mora sjediti na svom mjestu. U protivnom sudac ga mora opomenuti i udaljiti sa trenerske 
stolice. 
 
SLUŽBENA NATJECANJA U HJS 
Službena natjecanja u HJS su: pojedinačna natjecanja i ekipna natjecanja.  
Pojedinačna natjecanja se održavaju po uzrasnim skupinama u HJS sukladno članku 6. ovog 
Pravilnika, a ekipna natjecanja su: ligaška natjecanja i Ekipni kupovi Hrvatske – prema članku 1. 
ovog Pravilnika.  
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Članak 9. 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke: 
1. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske za muškarce i žene mogu nastupiti natjecatelji iz uzrasta 
seniora/ki; mlađih seniora/ki, juniora/ki i kadeta / kinja.  
2. Natjecanje je direktno, bez kvalifikacija osim ako UO HJS ne odredi drugačije. 
3. U slučaju kvalifikacija, iste se provode prema odredbama Članka 5. ovog Pravilnika –
kvalifikacije za državna prvenstva. 
4. Natjecatelj koji je službeno izvagan i žrijeban, a nije izašao na borilište kada je prozvan, ne može 
imati plasman. (izuzev opravdanog razloga).( 
 

Članak 10. 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore i mlađe seniorke: 
1. Na prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore - muškarce i žene mogu nastupiti natjecatelji iz uzrasta 
mlađih seniora/ki; juniora/ki i kadeta / kinja.  
2. Natjecanje je direktno, bez kvalifikacija osim ako UO HJS ne odredi drugačije. 
3. U slučaju kvalifikacija, iste se provode prema odredbama Članka 5. ovog Pravilnika –
kvalifikacije za državna prvenstva. 
4. Natjecatelj koji je službeno izvagan i ižrijeban, a nije izašao na borilište kada je prozvan, ne može 
imati plasman. (izuzev opravdanog razloga). 
 

Članak 11. 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke: 
1. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske za muškarce i žene mogu nastupiti natjecatelji iz uzrasta 
juniora /ki i kadeta / kinja. 
2. Natjecanje je direktno, bez regionalnih kvalifikacija osim ako UO HJS ne odredi drugačije. 
3. U slučaju kvalifikacija, iste se provode prema odredbama Članka 5. ovog Pravilnika –
kvalifikacije za državna prvenstva. 
4. Natjecatelj koji je službeno izvagan i ižrijeban, a nije izašao na borilište kada je prozvan, ne može 
imati plasman. (izuzev opravdanog razloga). 
 

Članak 12. 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje: 
1. Na kadetskom prvenstvu Hrvatske za muškarce i žene mogu nastupiti natjecatelji iz uzrasta 
kadeta / kinja i zadnje godište iz uzrasta mlađih kadeta / mlađih kadetkinja. 
2. Natjecanje je direktno, bez regionalnih kvalifikacija osim ako UO HJS ne odredi drugačije. 
3. U slučaju kvalifikacija, iste se provode prema odredbama Članka 5. ovog Pravilnika –
kvalifikacije za državna prvenstva. 
4. Natjecatelj koji je službeno izvagan i ižrijeban, a nije izašao na borilište kada je prozvan, ne može 
imati plasman (izuzev opravdanog razloga). 

 
Članak 13. 

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje: 
1. Na prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete / mlađe kadetkinje mogu nastupiti natjecatelji iz uzrasta 
mlađih kadeta i mlađih kadetkinja i natjecatelji/ce starijeg godišta iz uzrasta dječaka i djevojčica. 
2. Natjecanje je direktno, bez regionalnih kvalifikacija osim ako UO HJS ne odredi drugačije. 
3. U slučaju kvalifikacija, iste se provode prema odredbama Članka 5. ovog Pravilnika –
kvalifikacije za državna prvenstva. 
4. Natjecatelj koji je službeno izvagan i ižrijeban, a nije izašao na borilište kada je prozvan, ne može 
imati plasman (izuzev opravdanog razloga). 

 
 
 



 
24.01.2014.                                                                                                                     Pravilnik natjecanja HJS 

10

Članak 14. 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za dječake i djevojčice 
1. Na prvenstvu Hrvatske za dječake i djevojčice od 12 do 13 godina mogu nastupiti samo 
natjecatelji iz uzrasta dječaka i djevojčica. 
2. Natjecanje je direktno, bez regionalnih kvalifikacija osim ako UO HJS ne odredi drugačije. 
3. Natjecatelj koji je službeno izvagan i ižrijeban, a nije izašao na borilište kada je prozvan, ne može 
imati plasman (izuzev opravdanog razloga). 
4. U ovom uzrastu nije dozvoljena primjena tehnika poluga (kansetsu waza) i gušenja (shime waza). 
 

Članak 15. 
Otvoreno pojedinačno seniorsko prvenstvo RH m/ž održava se nakon odluke UO HJS i uz: 
dodatne propozicije natjecanja. 
 
Pojedinačno otvoreno prvenstvo Hrvatske za veterane m/ž odžava se nakon odluke UO HJS 
prema Pravilniku natjecanja za veterane i uz: dodatne propozicije natjecanja. 
 

Članak 16. 
Ekipna prvenstva Hrvatske 
HJS organizira slijedeća ekipna prvenstva : 
1. Hrvatska judo liga m/ž (1. HJL) - pravo nastupa imaju seniori, juniori i kadeti. Svaki judo klub 
član HJS može imati samo jednu ekipu u 1. HJL. Klubovi koji u 1. HJL osvoje jednu od medalja 
stječu pravo nastupa u Kupu Europskih prvaka. Sustav natjecanja i sve ostale odredbe regulirane su 
pravilnikom 1. Hrvatske judo lige. 
2. Hrvatska judo liga m/ž (2. HJL) - pravo nastupa imaju seniori, juniori i kadeti. Svaki judo klub 
član HJS može imati samo jednu ekipu u 2. HJL. Sustav natjecanja i sve ostale odredbe regulirane 
su pravilnikom 2. Hrvatske judo lige. 
3. Hrvatska judo liga m/ž (3. HJL) ili Liga kadeta i mlađih kadeta m/ž – pravo nastupa imaju 
kadeti i mlađi kadeti. Svaki judo klub član HJS može imati samo jednu ekipu u Ligi kadeta i mlađih 
kadeta m/ž. Sustav natjecanja i sve ostale odredbe regulirane su pravilnikom 3. HJL - Lige kadeta i 
mlađih kadeta. 
4. Ekipni kupovi Hrvatske m/ž – za sve uzrasne skupine:  
4.1. EK RH za seniore m/ž: pravo nastupa imaju seniori, juniori i kadeti. Svaki judo klub član HJS 
može imati samo jednu ekipu u tom natjecanju i može nastupiti samo sa svojim registriranim 
članovima – bez pojačanja. Sustav natjecanja i sve ostale odredbe regulirane su pravilnikom 
Ekipnog kupa RH – za seniore. Prvo plasirana ekipa iz seniorskog EK RH ima pravo nastupati u 
Kupu Europskih prvaka. 
4.2. EK RH za juniore m/ž: održava se nakon odluke UO HJS. Sustav natjecanja i sve ostale 
odredbe regulirane su pravilnikom Ekipnog kupa RH – za juniore.  
4.3. EK RH za kadete i mlađe kadete m/ž održava se nakon odluke UO HJS. Sustav natjecanja i 
sve ostale odredbe regulirane su pravilnikom Ekipnog kupa RH – za kadete i mlađe kadete.  
 

Članak 17. 
Obveze tehničkog organizatora natjecanja 
 
Tehnički organizator natjecanja je županijski judo savez ili klub član HJS-a, kojem HJS nakon 
provedenog natječaja dodijeli organizaciju pojedinog državnog prvenstva ili ekipnog natjecanja.  
Tehnički organizator dužan je osigurati slijedeće: 
1. sportsku dvoranu sa tribinama za gledateljstvo. 
2. dvorana mora imati svlačionice sa tuševima (topla i hladna voda) i kvalitetnim i urednim 
sanitarnim prostorijama. 
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3. dvorana mora biti takve veličine da se za seniorska, mlađe seniorska, juniorska i kadetska 
natjecanja u njoj mogu postaviti dva i više borilišta dimenzija 7x7 metara sa zaštitnim prostorom od 
3m oko borilišta i 3 m između dva borilišta. 
4. za natjecanja mlađih uzrasnih skupina moraju postojati dva i više borilišta dimenzije 7x7 metara 
sa zaštitnim pojasom od 2 m oko borilišta i 3 m između borilišta. 
5. dežurnog liječnika. 
6. korištenje dvorane ne smije biti vremenski ograničeno. 
7. zastava Republike Hrvatske i HJS-a moraju biti istaknute na vidljivom mjestu. 
8. borilište ne smije biti položeno na betonsku ili neku sličnu tvrdu podlogu, a na 1/3 borilišta sa 
lijeve i desne stane moraju biti postavljene zalijepljene bijela i plava traka polazne oznake za 
natjecatelje. 
9. centralni stol s odgovarajućim brojem stolica za sve službene osobe HJS. 
10. stol sa stolicama za četiri osobe po borilištu za rad na ručnim i elektronskim semaforima i 
štopericama s tim da je za svako borilište barem jedna od njih nositelj minimum plavog pojasa – 2. 
Kyu i da je navršila 16 godina i stol sa stolicama za TV monitor i snimatelja CARE sustava sa 
kamerom. 
11. elektronski i ručni semafor po borilištu, ili ručni semafor sa vidljivim elektronskim mjeračem 
vremena. 
12. minimalno dva i više prostora za vaganje muških natjecatelja i jedan ili više prostora za vaganje 
ženskih natjecatelja sa elektronskim vagama (odvojeno za muškarce i za žene). 
13. prostoriju za žrijebanje sa električnim priključkom i projektorom.   
14. prostor za sastanak sudaca. 
15. prostor za natjecanje mora biti udaljen od gledatelja najmanje 2 metra. 
16. temperatura u dvorani za natjecanje ne smije biti ispod 18 C niti viša od 28 C. 
17. osobe za vođenje natjecateljskih listi i vođenje natjecanja, te propisane natjecateljske liste za 
određeno natjecanje. 
18. redare sa vidljivim redarskim oznakama. 
19. dvije stolice za trenere pored svakog borilišta. 
20. kvalitetno izvođenje Hrvatske himne prilikom svečanog otvaranja. 
21. kvalitetan razglasni uređaj. 
22. ogradu (metalnu, drvenu, paravan, konop) za odvajanje i zaštitu prostora za natjecanje od 
publike. 
23. promidžbu u javnim glasilima, putem plakata, radio, TV, interneta i slično. 
24. svečanu podjelu medalja i priznanja na pobjedničkom postolju. 
25. sve ostalo što stoji u pravilima suđenja HJS a potrebno je za nesmetano i kvalitetno odvijanje 
natjecanja. 
26.  u nadležnoj Policijskoj postaji prijaviti održavanje natjecanja i osigurati dozvolu za isto.  
27. Osigurati dva službena profesionalna redara u vrijeme održavanja službenih natjecanja HJS-a. 

 
Članak 18. 

Dežurni liječnik 
Niti jedno natjecanje ne smije započeti bez prisutnosti dežurnog liječnika. Za sva službena 
pojedinačna i ekipna prvenstva tijekom čitavog natjecanja tehnički organizator mora imati 
osigurano dežurno vozilo i pratitelja za eventualan prijevoz ozlijeđenih u bolnicu. 
 

Članak 19. 
Izvlačenje parova: 
Žrijebanje je elektronsko putem "Judo registra", iznimno u višem slučaju žrijebanje može biti 
ručno, a provodi ga rukovoditelj natjecanja sa računalnim timom HJS. 
Žrijebanju prisustvuju HJS licencirani treneri s važećom licencom za tekuću godinu, voditelj 
natjecanja, i ostale službene HJS.   
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Ako se žrijebanje provodi kompjuterski tada se koristi službeni kompjuterski program HJS-a "Judo 
registra" koji automatski određuje parove za natjecanje, a ako se radi ručni žrijeb, tada se parovi 
mogu određivati izvlačenjem brojeva (kuglice ili tombola) ili nasumce odabranim prijavnim listama 
sa kojih se čita redoslijed natjecatelja za svaku težinsku kategoriju.  
Bez obzira kakav se žrijeb radi prije samog izvlačenja parova za svaku težinsku kategoriju 
razdvajaju se prošlogodišnji osvajači medalja, pod uvjetom da su zadržali istu težinsku kategoriju i 
uzrasnu skupinu. 
U oba slučaja žrijebanja za originalne KOO liste odgovoran je rukovoditelj natjecanja HJS. U 
slučaju kompjutorskog načina žrijeba originalne liste moraju biti ovjerene potpisom rukovoditelja 
natjecanja HJS.  
 

Članak 20. 
Službene osobe na natjecanju 
Službene osobe na natjecanju su: 
- predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik HJS. 
- članovi UO HJS-a. 
- članovi stručno trenerske komisije HJS. 
- izbornici i treneri izbornih vrsta HJS. 
- administrativni tajnik HJS. 
- rukovoditelj natjecanja, rukovoditelj suđenja i delegat HJS. 
- delegirani suci i mjeritelji vremena. 
- voditelj računalnog tima HJS. 
- voditelj natjecanja i prijavljeni redari na natjecanju. 
- snimatelji TV sustava „CARE“. 
- liječnik, vozač i pratitelj u vozilu prve pomoći. 
- predstavnik organizatora. 
 
Sve navedene osobe odgovorne su za regularnost provođenja natjecanja. 
 

Članak 21. 
Naknade na službenim natjecanjima 
1. Organizator je dužan snositi slijedeće troškove delegiranih službenih osoba na natjecanjima, a 
prema Pravilniku o naknadama HJS. 
 
Naknade za rukovoditelja natjecanja, rukovoditelja suđenja i voditelja računalnog tima HJS-a na 
pojedinačnim prvenstvima snosi tehnički organizator natjecanja, a na ekipnim natjecanjima HJS, 
kako je to regulirano u Pravilnicima za svako ekipno natjecanje, te odluci UO HJS-a.  

 
Članak 22. 

Odgoda natjecanja 
Natjecanje se može odgoditi zbog: 
1. Naredbe službenih organa reda i sigurnosti. 
2. Odluke UO HJS-a, a zbog objektivno nastale situacije koja po procjeni rukovoditelja natjecanja i 
suđenja, onemogućava regularno odvijanje natjecanja. 
3. Odluke rukovoditelja natjecanja ukoliko organizator nije u mogućnosti otkloniti uočene 
nedostatke prema minimalnim tehničkim uvjetima, u roku od 60 minuta od trenutka upućivanja 
prigovora. 
4. Odustajanja organizatora od održavanja natjecanja. 
Odgađanje natjecanja zbog odustajanja organizatora i propusta organizatora, povlači za sobom 
sankcije koje će donijeti UO HJS. 
Odgađanje natjecanja zbog razloga navedenih u točki 1. i 2. ovog članka natjecanje će se pokušati 
održati u terminu pogodnom organizatoru. 
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Članak 23. 
Prekid natjecanja 
Prekid natjecanja može biti privremeni i trajni. 
O prekidu natjecanja odlučuje rukovoditelj natjecanja prema osobno viđenom ili prema 
sugestiji službenih osoba, a u smislu zaštite svih sudionika natjecanja. 
Natjecanje se prekida privremeno: 
1. Zbog naredbe službenih organa reda i sigurnosti 
2. Zbog uvjeta nastalih nesnosnom vrućinom ili hladnoćom 
3. Zbog mraka ili rasvjete koja ne zadovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima 
4. Zbog oštećenja borilišta ili drugog rekvizita potrebnog za održavanje natjecanja 
5. Zbog neuljudnog vladanja gledatelja i nakon upozorenja službene osobe 
6. Zbog bacanja različitih predmeta u borilište, na suce ili druge službene osobe 
7. Zbog nereda na borilištu nastalog upadom gledatelja ili zbog obračuna između natjecatelja, 
trenera i ostalih klupskih osoba 
8. Zbog izostanka liječnika za vrijeme natjecanja 
9. Ostalih nenavedenih uvjeta, a po ocijeni rukovoditelja natjecanja 
 
Natjecanje se prekida trajno: 
1. Zbog privremenog prekida, ukoliko nisu uklonjeni nedostaci u roku od 60 minuta ili ako se 
ponove slučajevi u točkama 5.,6. i 7. ovog članka 
2. Zbog napada na službenu osobu  
Organizator je po točkama 5.,6. i 7. ovog članka obvezan osigurati slijedeće: 
- udaljiti s natjecanja gledatelje ili dio gledatelja (točka 5.) 
- udaljiti osobe koje su sudjelovale u stvaranju nereda ili obračuna (točka 7.) 
 
Nakon utvrđivanja stvarne krivnje zbog prekida natjecanja, počinitelji će se sankcionirati 
prema odluci Stegovne komisije ili UO HJS, a ujedno će se donijeti odluka o priznavanju dotad 
dobivenih rezultata. 

 
Članak 24. 

Žalbeni postupak 
Svaki klub ili službena osoba ima pravo žalbe ukoliko smatra da natjecanje nije održano 
prema ovom Pravilniku ili prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti HJS-a i odlukama UO HJS. 
Žalba se podnosi Rukovoditelju natjecanja u pisanoj formi najkasnije 7 dana nakon završetka 
natjecanja. Uz žalbu potrebno je uplatiti 1.000,00 kn žalbene pristojbe na račun HJS. 
 

Članak 25. 
Kalendar natjecanja 
Kalendar natjecanja usvaja UO HJS na prijedlog Rukovoditelja natjecanja HJS-a. 
Kalendar se izrađuje za jednu kalendarsku godinu unaprijed. 
Jednom usvojeni godišnji kalendar može se mijenjati samo pod iznimno opravdanim okolnostima o 
čemu odluku donosi UO HJS. 
Kalendar natjecanja sadrži sva natjecanja i sve aktivnosti tijekom godine u organizaciji HJS-a i 
njenih članica te međunarodna natjecanja EJU i IJF natjecanja. 
 
U godišnjem Kalendaru HJS ne mogu biti dva ista natjecanja koja koja se održavaju istog dana sa 
istim uzrasnim skupinama u istom gradu ili regiji. Prednost u održavanju natjecanja u tom slučaju 
ima organizator čije natjecanje ima dužu tradiciju svog postojanja u HJS-u i stalnost svog termina 
održavanja.  
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Članak 26. 
Kaznene odredbe  
1. Nepoštivanje ovog Pravilnika povlači za sobom slijedeće kazne: 
a) Kaznom u iznosu od 4.000,00 kn kaznit će se tehnički organizator koji odustane od 
organizacije natjecanja u roku kraćem od 45 dana do samog natjecanja.  
Ujedno će mu se uskratiti pravo organizacije službenih prvenstava u naredne dvije godine.  
Istom kaznom kaznit će se tehnički organizator koji nije osigurao u potpunosti uvjete za održavanje 
natjecanja iz članka 17. ovog Pravilnika, stavak 1,2,3,4,5, i 6. 
b) Kaznom od 2.500,00 kn kaznit će se tehnički organizator koji nije osigurao u potpunosti uvjete 
za održavanje natjecanja iz članka 17. ovog Pravilnika, stavak 7,8,9,10, i 11. Ujedno će mu se 
uskratiti pravo organizacije službenih prvenstava u narednom periodu od godine dana. 
c) Kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se tehnički organizator koji nije osigurao u potpunosti uvjete za 
održavanje natjecanja iz članka 17. ovog Pravilnika, stavak 12,13, i 14. Ujedno će mu se uskratiti 
pravo organizacije službenih prvenstava u narednom periodu od šest mjeseci. 
d) Kaznom od 500,00 kn kaznit će se tehnički organizator koji nije osigurao u potpunosti uvjete za 
održavanje natjecanja iz članka 17. ovog Pravilnika, stavak 15,16,17,18, i 19. Ujedno će mu se 
uskratiti pravo organizacije službenih prvenstava u narednom periodu od tri mjeseca. 
e) Kaznom od 200,00 kn kaznit će se tehnički organizator koji nije osigurao u potpunosti uvjete za 
održavanje natjecanja iz članka 17. ovog Pravilnika, stavak 20,21,22,23,24,25,26 i 28. Ujedno će 
mu se uskratiti pravo organizacije službenih prvenstava u narednom periodu od mjesec dana. 
Članovi tehničkog organizatora (saveza ili kluba) koji je kažnjen neće moći nastupati na budućim 
natjecanjima u zemlji i inozemstvu dok njihov savez ili klub ne uplati novčanu obvezu prema HJS. 
f.) Kaznom u iznosu 2.000,00 kn kaznit će se klub organizator natjecanja po svakom 
neregistriranom natjecatelju koji je nastupio na natjecanju (+ liječnički pregled). 
g.) Kaznom u iznosu od 1.000,00 kn po svakom natjecatelju kaznit će se klub HJS-a koji na 
natjecanje izvede neregistriranog natjecatelja (+ liječnički pregled). 
 
2. Pored navedenog UO HJS može pokrenuti stegovni postupak protiv bilo kojeg člana uprave 
kluba, trenera, natjecatelja ili samog organizatora kao i protiv bilo koje službene osobe ako krši 
odredbe ovog Pravilnika. 

Članak 27. 
Obrada podataka sa natjecanja i izvješćivanje 
Rezultate sa svih natjecanja po završetku istih prikuplja, objedinjuje i dostavlja u kancelariju HJS – 
rukovoditelj natjecanja u suradnji sa voditeljem elektronskog žrijeba.  
Analizu izvršenih natjecanja po godištima i uzrasnim skupinama izrađuje rukovoditelj natjecanja i 
dostavlja je UO HJS i stručno trenerskoj komisiji. 
Izvješće o cjelokupnom održanom natjecanju o kvaliteti organizacije s prijedlozima za eventualne 
pohvale ili kazne zbog propusta u organizaciji rukovoditelj natjecanja pismeno dostavlja UO HJS. 

 
Članak 28. 

Završne odredbe 
Sva domaća i međunarodna natjecanja u organizaciji judo klubova i županijskih judo saveza moraju 
biti u godišnjem kalendaru HJS-a, i moraju se organizirati sukladno sa ovim Pravilnikom 
natjecanja, Registracijskim pravilnikom, Pravilnicima ekipnih natjecanja i odlukama UO HJS. 
Natjecanja koja nisu u Kalendaru natjecanja ne mogu se održavati.  
 
Tumačenje ovog Pravilnika i ostalih slučajeva koji nisu propisani ovim Pravilnikom, a mogu 
utjecati na regularnost natjecanja tumači rukovoditelj natjecanja, odnosno UO HJS. 
Promjene i dopune ovog pravilnika u nadležnosti su UO HJS. 
 
 
Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja. 
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* * * 

 
 

HRVATSKI JUDO SAVEZ 
Predsjednik 

Dr. sc.Sanda Čorak, v.r. 
 
 
 
Prilozi: 

1. Opće odredbe natječaja za organizaciju svih državnih prvenstava. 
 
 
 
 

OPĆE ODREDBE NATJEČAJA ZA ORGANIZACIJU SVIH  
DRŽAVNIH PRVENSTAVA 

– prilog Članku 2. Pravilnika natjecanja – 
 
raspisuje se jedanput godišnje i uz njega se dostavlja usvojeni prijedlog Kalendara HJS – s 
terminima svih službenih prvenstava i akcija u nadležnosti HJS-a. 
 
 

Natječaj za organizaciju službenih natjecanja u organizaciji HJS-a  
 
Glede pravovremenog i kvalitetnog izbora tehničkih organizatora svih službenih prvenstva u 
nadležnosti HJS-a i omogućavanja dovoljnog vremena za osiguranje potrebnih sportskih objekata u 
svojim sredinama, a također i u cilju pravovremene i završne izrade Kalendara natjecanja i ostalih 
aktivnosti HJS-a, Upravni odbor HJS-a raspisuje  
 

„Natječaj za organizaciju svih službenih natjecanja“ 
 
Natječaj se raspisuje za slijedeća službena natjecanja: 
 

1. Pojedinačno prvenstvo RH za dječake i djevojčice. 
2. Pojedinačno prvenstvo RH za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. 
3. Pojedinačno prvenstvo RH za kadete i kadetkinje. 
4. Pojedinačno prvenstvo RH za juniore i juniorke. 
5. Pojedinačno prvenstvo RH za mlađe seniore i mlađe seniorke. 
6. Pojedinačno prvenstvo RH za seniore i seniorke. 
7. Ekipni kup Hrvatske  i Kvalifikacije za 1. HJL; 2. HJL i za Ligu kadeta i mlađih 

kadeta. 
8. Prva hrvatska judo liga (1. HJL - m/ž). 
9. Druga hrvatska judo liga m (2. HJL)  
10. 3. HJL ili Liga kadeta i mlađih kadeta m/ž: 
 
UVJETI NATJEČAJA ZA DODJELU ORGANIZACIJE NATJECANJA: 
 
Da bi mu natjecanje bilo dodijeljeno, budući organizator natjecanja u svojoj prijavi na natječaj 
mora dostaviti slijedeće: 
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1. Navesti točnu adresu i naziv dvorane u kojoj će natjecanje biti organizirano. Uz to obavezno 
dostaviti kratak opis, posebno dimenzije – unutrašnja dužina i širina same dvorane u 
metrima i ostale karakteristike dvorane. (svlačionice, higijenski čvorovi, prostor za 
gledatelje, pomoćni prostor za zagrijavanje natjecatelja i dr). Vrijeme korištenja dvorane od 
– do sati u danu natjecanja. 

2. Za organizaciju pojedinačnih prvenstava RH dvorana mora omogućiti slijedeće veličine 
borilšta:  
o za mlađe uzrasne skupine do 13; 15; i 18 godina – potrebna su 4 borilišta dimenzija 7x7 

metara sa međusobnim razmakom od 3 metra i vanjskom zaštitom od 2 metra.  
o za juniore potrebna su 3 borilišta, a za mlađe seniore i seniore po 2 borilišta dimenzija 

8x8 metara sa zaštitnim pojasom od 3 metra i međusobnim razmakom od 3 metra. 
3. Ostali uvjeti organizacije za sva natjecanja su prema Pravilniku natjecanja HJS i sukladno 

Tehničkoj listi minimalnih zahtjeva za organizaciju službenih natjecanja HJS-a. 
4. Ponuđeni uvjeti smještaja sa adresama, cijenama smještaja, udaljenosti od dvorane i ostalim 

pogodnostima. 
5. Medijska prezentacija dodijeljenog natjecanja:  
o Najava prije natjecanja, objavljivanje rezultata tijekom i poslije natjecanja. (tiskovine, radio 

TV, internet, plakati i sl.) 
o Za seniorsko prvenstvo RH obavezno objavljivanje rezultata na lokalnoj ili nacionalnoj TV 

mreži. 
 
Prijavu na natječaj za dodjelu organizacije natjecanja dostaviti na adresu HJS-a za Rukovoditelja 
natjecanja.  
 
Rok za dostavu prijave je:_____________ 
 
Određenu prednost u dodjeli organizacije natjecanja imat će prijedlozi sa potpunijim traženim 
podacima i organizatori sa manje propusta u dosadašnjim organizacijama natjecanja.  
Mole se sv kandidati da se blagovremeno prijave na raspisani natječaj kako bi se izabrale 
najpovoljnije ponude i kako bi budući organizatori na vrijeme uspjeli rezervirati dvorane u svojim 
sredinama.  
Naknadne dodjele organizacija natjecanja izvan ovog propisanog roka neće se odobravati. 
 


