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PROPOZICIJE  
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE  

ZA KADETE I KADETKINJE 2018 
 

Organizator natjecanja: Hrvatski judo savez. 
Tehnički organizator natjecanja: Judo savez Splitsko-Dalmatinske županije. 
Mjesto održavanja: Split, SC Gripe, Osječka 11.  
Datum održavanja: subota, 03.02.2018. godine 
 
GODIŠTA I KATEGORIJE 
KADETI: rođeni 2001 – 2002 -2003. godine  
Kategorije: -46; -50; -55; -60; -66; -73; -81; -90; +90 kg. 
KADETKINJE: rođene 2001.-2002-2003. godine.  
Kategorije: -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70 kg. 
 
Mogu nastupati i mlađi kadeti i mlađe kadetkinje rođeni 2004. g. isključivo na 
odgovornost svojih klubova. 
Svi natjecatelji moraju biti članovi HJS sa urednom registracijom za 2018. g. Za 
valjanost liječničkih pregleda svojih natjecatelja (ne stariji od 6 mjeseci) odgovorni su 
judo klubovi. Tu odgovornost preuzeli su u momentu prijave svojih natjecatelja u judo 
registar za ovo natjecanje.  
Vrijeme trajanja borbi za kadete i kadetkinje je 4 minute. Dozvoljene su poluge i 
gušenja. Svaki natjecatelj za nastup mora imati BIJELI I PLAVI KIMONO.  
Za kontrolu ispravnosti kimona odgovorni su treneri i natjecatelji. 

SATNICA: 
Petak, 02.02.2018. godine vaganje u dvorani SC Gripe – Split, Osječka 11. 
18.00 – 18.30 - kontrolna vaga, prijava natjecatelja.  

Svi treneri moraju donijeti svoje potvrde o uplati takse; prijavne liste 
natjecatelja koje trebaju provjeriti i potpisati.  
18.30 – 19.00 – službena vaga (na – 2 muške + 1 vaga za žene),  

Vaganje po klubovima sa svojim listama.  
19.05 – 19.35 – izvlačenje parova elektronski žrijeb. 
19.30 – pripremni sastanak sudaca (zasebna prostorija). 
Subota 03.02.2018 
U subotu 03.02.2018. godine – vaganja NEĆE BITI 
09.00 –  otvaranje, Himna i početak natjecanja, eliminacijske borbe do 

zaključno sa 3. mjestom. Pauza 15 minuta i finalne borbe na dva 
borilišta. Podjela medalja i pehara. 

Sustav natjecanja: KO sustav sa dvostrukim repasažom prema važećem pravilniku 
HJS. Natjecanje će se održati na 3 borilišta 7x7 m sa 3 m zaštite i 3 m razmaka između 
borilišta.  
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Natjecanje će istovremeno započeti u muškoj i u ženskoj konkurenciji od lakših 
kategorija prema težima.  
Za pobjednike u svakoj kategoriji tehnički organizator će dodijeliti medalje (zlato, 
srebro i 2 bronce), a za prve tri najuspješnije ekipe u muškoj i u ženskoj konkurenciji 
tri pehara. Veličine medalja i pehara su propisani u Pravilniku natjecanja HJS-a  
 
Natjecateljska taksa: 
Natjecateljska taksa za kadete m/ž je 120,00 kn uplaćuju se isključivo na žiro račun 

Judo saveza Splitsko Dalmatinske županije do četvrtka 01.02.2018.  
(IBAN: HR7824020061100823203). Uplata gotovinom na sam dan natjecanja neće biti 
moguća. Eventualan višak uplaćenih taksi zbog nedolaska pojedinih natjecatelja bit će 
vraćena na račun uplatitelja. 
Prilikom dodjele odličja pobjednici moraju biti u bijelim kimonima i bez obuće. 

Natjecanje se boduje za Hrvatski super kup. 

Mjere sigurnosti: 

Za sve vrijeme natjecanja tehnički organizator mora osigurati 2 djelatnika 
profesionalne zaštitarske službe, a oko borilišta 3 redara. 
U pripremi organizacije natjecanja detaljno proučiti dopis MUP – Ravnateljstva 
policije i HOO: „Mjere sigurnosti na sportskim natjecanjima“, i postupiti po njemu.  
Posebna uputstva dati profesionalnim djelatnicima zaštitarske službe za rad na ulazu 
u sportski objekt, kontrolu i vizuelni pregled posjetitelja natjecanja, te razraditi 
postupke za moguće situacije.  
Sportsku predstavu na vrijeme prijaviti MUP Zagreb i upoznati ih sa navedenim 
mjerama sigurnosti iz dopisa Ravnateljstva policije. 
Vaganje natjecatelja: 
Muškarci se važu u gaćicama bez tolerancije. Kadetkinje se važu u donjem dijelu 
kimona, bijeloj majici kratkih rukava, bez kragne, tolerancija do 500 grama.  
Vaganje natjecatelja bit će na tri vage (2 vage za muške i jedna vaga za žene.).  
 
Prijava natjecatelja: 
Svoje natjecatelje možete prijaviti na www.judo.hr, isključivo koristeći „Judo registar“ 
uz svoje korisničko ime i lozinku koju ste dobili. U vašem administracijskom panelu 
odaberete opciju „Prijave na natjecanja“, te nakon tog kliknete na ikonu u nazivu 
natjecanja i odaberete vaše natjecatelje za određenu kategoriju. Ukoliko imate 
problema sa prijavom natjecatelja obratite se na mail: mario.krvavac@judo.hr 
Rok za prijavu natjecatelja je zaključno sa srijedom 31.01.2018.g. do ponoći. 

Snimanje pojedinačnih borbi video kamerom „Care sustav“: 
Tijekom čitavog natjecanja organizirat će se video snimanje svih pojedinačnih borbi, u 
cilju kontrole tijeka borbe i donesenih sudačkih odluka, te eventualnog 
pravovremenog ispravka pogrešaka u istoj borbi. Nadležnost za isto imat će 
Rukovoditelj suđenja. 
Kontakt osoba: Branko Crnov, Mob: 095 5700332  
Mail: judo.savez.sdz@gmail.com 
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Službeni smještaj: „Amigos“, 21.312 Podstrana, Grljevačka 126. Tel: 021 336 070  
 

Rukovoditelj natjecanja HJS 
Slobodan Preradović, v.r. 

 


