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PROPOZICIJE 
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE 

ZA VETERANE I VETERANKE 2018 
 

Organizator natjecanja: Hrvatski judo savez 
Tehnički organizator natjecanja: Judo klub Rijeka 
Mjesto održavanja: Rijeka, Dvorana mladosti  
Datum održavanja: NEDJELJA, 04.03.2018. godine 
 
Pravo nastupa – veterani m/ž – stariji od 30 godina.  
Kategorije muški: -60, -66, -73, -81, -90, -100; +100kg 
Kategorije žene: -48, -52, -57, -63, -70, -78; +78kg 
Grupe -40 godina,-50 godina, +50 godina, Open 
Pravo nastupa imaju svi članovi HJS prema gore navedenim godištima sa urednom 
registracijom za 2018. g. i važećim liječničkim pregledom 
Vrijeme trajanja borbi za veterane i veteranke je 3 minute. 
Svaki natjecatelj za nastup mora imati BIJELI I PLAVI KIMONO ili plavi ili bijeli pojas. 
 

Za kontrolu ispravnosti kimona odgovorni su treneri i natjecatelji. 

12.30 – 13.00 - kontrolna vaga, prijava natjecatelja. 
13.00 – 13.30 - službena vaga  
13.30 – 13.45 – izvlačenje parova elektronski žrijeb. 
 
14.00 – 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. 
 
Vaganje natjecatelja: 
Muškarci se važu u gaćicama bez tolerancije. 
Žene se važu u gaćicama i grudnjaku bez tolerancije. 
 
Sustav natjecanja: KO sustav sa dvostrukim repasažom prema važećem pravilniku 
HJS. Natjecanje će se održati na 3 borilišta 7x7 m sa 2 m zaštite i 3 m razmaka između 
borilišta. 
Natjecanje će istovremeno započeti u muškoj i u ženskoj konkurenciji od težih 
kategorija prema lakšim. 
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 
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Natjecateljska taksa: 
Natjecateljska taksa za seniore m/ž je 150,00 kn uplaćuju se isključivo na žiro račun 

Judo klub Rijeka do 01.03.2018.(IBAN: HR89 2402006-1100123344) 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. 

 

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 Rijeka i upoznati ih sa navedenim 
mjerama sigurnosti iz dopisa Ravnateljstva policije. 
 
Prijava natjecatelja: 
Putem maila dostaviti popunjeni obrazac na tajništvo HJS-a (office@judo.hr) i 
tehničkom organizatoru (s.bradic@judo.hr) 
 
Rok za prijavu natjecatelja je zaključno sa četrtkom 01.03.2018.g. do 24.00h. 

 

Kontakt osoba: Slaviša Bradić, Mob: 0989627447 
Mail: s.bradic@judo.hr  
Službeni smještaj: hotel KONTINENTAL, Šetalište Andrije Kačića Miošića 1, 51000, 
Rijeka 

 
 


