
�

OTVORENO PRVENSTVO 
DUBROVAČKO-NERETVANSKE 

ŽUPANIJE U JUDU 
Organizator: Judo klub Dubrovnik 1966 

Mjesto održavanja: Sportska dvorana “Gospino polje” - 
Dubrovnik 

Datum održavanja: Subota, 11. Svibnja 2019.

Vaga: 8,30-9,00 sati 
Izvlačenje parova: 9,15-9,45 sati  
Početak natjecanja: 10,00 sati  
Trajanje borbe 2 minute  

LIMAČI U10 2011, 2010   -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50  
CURICE U10 2011, 2010  -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44  
DJEČACI U12 2009, 2008  -27, -30, -34, -38. -42, -46, -50, -55, +55  
CURICE U12 2009, 2008  -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 

Vaga: 11,30-12,00 
Izvlačenje parova: 12,15-12,45  
Početak natjecanja: 13,00 sati  
Trajanje borbe 3 minute  

DJEČACI U14 2007, 2006  -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66  
DJEVOJČICE U14 2007, 2006  -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63  
MLAĐI KADETI U16 2005, 2004 -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81  
MLAĐE KADETKINJE U16 2005, 2004 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 +70  
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NATJECATELJSKA TAKSA:  

100,00  kuna (15€)  
Dupli start 130,00 kn po natjecatelju.  

NAGRADE:      

Medalje za 1. 2. i dva 3. mjesta  
Pehari za 1. 2. i 3. mjesto  
Prilikom dodjele medalje natjecatelji moraju biti u bijelim kimonima i bez obuće. 

SUSTAV NATJECANJA:  

Natjecanje se održava prema Pravilniku HJS, po sustavu duplog repasaža.  
U kategorijama sa 4 i manje natjecatelja borbe se odvijaju po sustavu „svatko sa 
svakim“.  
Treneri moraju imati plavi i bijeli pojas za svoje natjecatelje.  

BODOVANJE: 

Prema pravilniku HJS: 8-5-3-3. U kategoriji sa 2 natjecatelja bodovanje 4-2,5 boda, u 
kategoriji sa 1 natjecateljem 2,5 boda.  

DOKUMENTI:  

Registracijska knjižica HJS sa važećim liječničkim pregledom.  
Strani natjecatelji putovnica. 

PRIJAVA:  
Svi natjecatelji HJS-a prijavljuju se preko “judo registra” sukladno pravilniku HJS-a, 
a na  

natjecanje obavezno donijeti isprintanu PRIJAVU 

Strani natjecatelji svoje prijave šalju na mail  info@dubrovnikjudo.hr  

Rok za prijavu je petak 10.05.2019. do 20,00 sati.  
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Natjecatelji koji se prijave na dan natjecanja natjecateljska taksa iznosi 
130,00kn. Neće se čekati dolazak ekipa koje budu kasnile na natjecanje.  

Napomena organizatora natjecanja:  

Mogućnost promjene sustava natjecanja ovisno o ukupnom broju natjecatelja.  
Za zdravstveno stanje svojih natjecatelja odgovorni su klubovi.  
Odbija se svaka odgovornost za štetu počinjenu sudionicima natjecanja za privatnu 
imovinu, prije za vrijeme i nakon natjecanja.  

GDPR 

Odgovorna osoba kluba dužna je obavijestiti natjecatelje, te roditelje maloljetnih nat-
jecatelja da nastupom na Kupu Sveti Vlaho daju Hrvatskom judo savezu i Judo klubu 
Dubrovnik 1966 pravo na pohranu podataka, obradu podataka i rezultata te snimanje 
borbi odnosno video materijala koji će biti korišten u cilju ispravka sudačke odluke i 
live prijenosa, kao i dostavu informaciju o rezultatima medijima. 

Informacije, smještaj i prijava:  
Judo kluba Dubrovnik 1966  
Leo Bulić : +385 98 98 699626; Stjepo Roko: +385 9165 560; Tel/fax. 
+385 20 333670; e-mail: info@dubrovnikjudo.hr 


