
 
HRVATSKI JUDO SAVEZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK 
DRUGE HRVATSKE JUDO LIGE 

(2. HJL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 25.09.2009. godine 



 2

Temeljem članka 47. Statuta Hrvatskog judo saveza, Upravni odbor Hrvatskog judo 
saveza na svojoj 4. Sjednici održanoj u Zagrebu 25.09. 2009. godine, donosi: 
 

PRAVILNIK 
DRUGE HRVATSKE JUDO LIGE  

(2. HJL) 
 
I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1.  
Druga Hrvatska judo liga (2. HJL) održava se (za sada) samo u muškoj konkurenciji i u 
njoj sudjeluje maksimalno šest (6) klubova. Liga će se održati ako se za istu prijave 
minimalno 3 kluba. Održava se u jednom danu na jednom mjestu, po jednostrukom liga 
sustavu «svatko sa svakim». Prva plasirana ekipa iz 2. HJL izravno ide u 1. HJL.  
Kod punog brojnog stanja lige zadnja ekipa ispada iz lige i ima pravo sudjelovati u 
kvalifikacijama sa novoprijavljenim ekipama za popunu lige samo za jedno mjesto. 
Ukoliko nema novo prijavljenih ekipa, nema ni kvalifikacija i zadnja ekipa ostaje član 
lige. 
Ako liga broji manje od 6 klubova tada zadnje plasirana ekipa ne ispada iz lige, a 
kvalifikacije se održavaju samo za novo prijavljene ekipe i liga se popunjava samo za 
onoliko mjesta koliko nedostaje do broja šest (6).  
Za kvalifikacije i natjecanje u njoj klubovi se prijavljuju pismenom prijavom na adresu 
HJS nakon raspisanog natječaja HJS-a. 
Ekipa koja nastupa u 2. HJL i koja ima svog predstavnika u 1. HJL ne može ući u 1. HJL, 
pa prema tome ne može ići niti u kvalifikacije za ulazak u 1. HJL, jer u obje lige klub 
može imati samo po jednog predstavnika.  
Ukoliko prvo plasirana ekipa iz 2. HJL ne želi ili nema mogućnosti sudjelovati u 1. HJL, 
to pravo automatski pripada slijedeće niže plasiranim ekipama koje to žele i mogu 
prihvatiti. Ako niti jedna ekipa ne želi ili ne može nastupati u 1. HJL tada nitko i ne 
popunjava 1. HJL. 
Tehnički organizator za kolo lige određuje se putem natječaja. 
 
Članak 2. 
Natjecanje se odvija na borilištu 8x8 metara sa 3 metra zaštite i sa 3 metra razmaka 
između borilišta ukoliko se istovremeno natjecanje odvija na dva borilišta. 
Ekipe nastupaju u pet težinskih kategorija i to: 
Seniori: -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; +90 kg. 
 
Članak 3. 
Način natjecanja je jednostruki liga sustav «svatko sa svakim». Za svaku pobjedu ekipa 
dobiva dva (2) boda, a za neriješeni rezultat jedan (1) bod.  
U pojedinačnim borbama je moguće da meč ostane neriješeno, te se on tako i boduje 
(0:0), a tehnički bodovi prema stvarno postignutim tehničkim bodovima. 
Ukupan rezultat između dvije ekipe može biti neriješen, te se boduje (1:1) u bodovima, a 
tehnički bodovi prema stvarno postignutim ukupnim tehničkim bodovima. 
Plasman na tablici određuje se na osnovu broja osvojenih bodova, potom na osnovu 
razlike postignutih tehničkih bodova, te na kraju na osnovu međusobnog susreta. 
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Ukoliko i na taj način nije moguće utvrditi tri prvoplasirane ekipe, tada se ponavljaju 
međusobni mečevi za plasman od prvog do trećeg mjesta i u tom slučaju nema u 
pojedinačnim borbama neriješenih rezultata, već se primjenjuje pravilo «golden score», a 
potom «Hantei i u tom slučaju ekipni meč ne može završiti neriješeno. 
 
Članak 4. 
Svaka prijavljena ekipa koja ne iziđe na meč gubi isti sa rezultatom 5:0, a u tehničkim 
bodovima 50:0 i oduzimaju joj se dva (2) boda za svaki meč.  
Za nastup ekipe u pojedinom meču potrebno je minimalno tri natjecatelja. Ukoliko ekipa 
na meč izađe s manje od tri natjecatelja gubi isti kao u gore navedenom slučaju ne izlaska 
na meč uz oduzimanje bodova. Svaka ekipa za natjecanje u ligi u jednom danu može 
prijaviti neograničeni broj natjecatelja koji moraju proći propisani sustav vaganja i 
pregleda dokumenata. U natjecanju je dozvoljen nastup natjecateljima iz jedne težinske 
kategorije, samo u toj i jednoj više kategoriji.  
 
II. PRAVO NASTUPA 
Članak 5. 
Pravo nastupa u 2. HJL imaju svi klubovi članovi HJS, sa po jednom ekipom, sa uredno 
izvršenom registracijom kod istog za tekuću godinu, koji su prošli propisani sustav 
kvalifikacija i koji su na vrijeme uplatili određenu kotizaciju za sudjelovanje u ligi. U 2. 
HJL mogu nastupati seniori, juniori i kadeti. Kadeti koji nastupaju u 2. HJL moraju biti 
minimalno dvije godine uredno registrirani za neki od klubova HJS, a u godini nastupa 
samo za klub za koji nastupaju u ligi. (Kadeti se ne mogu «posuđivati».) 
Svi natjecatelji koji nastupaju za pojedinu ekipu moraju biti registrirani pri HJS, te imati 
propisan liječnički pregled upisan u natjecateljsku knjižicu.  
Svi natjecatelji prijavljeni za 2. HJL u tekućoj godini mogu nastupati samo u 2. HJL, i u 
toj godini ne mogu nastupati u 1. HJL, izuzetak su kadeti koji u toj godini mogu nastupati 
i u ligi kadeta i mlađih kadeta, ali u toj godini ne mogu nastupiti u 1. HJL. 
 
Članak 6.  
Za nastup u 2. HJL svaki klub se može pojačati sa maksimalno do 5 (pet) domaćih 
natjecatelja, i svi mogu istovremeno nastupiti u pojedinom meču. Takva pojačanja ne 
moraju biti registrirana za klubove za koje nastupaju, ali moraju imati pisanu dozvolu 
koju izdaje HJS temeljem dogovora i pisane suglasnosti koju moraju dostaviti u 
kancelariju saveza do propisanog roka. 
Sva pojačanja mogu nastupati samo za prijavljenu ekipu u toj natjecateljskoj sezoni i ne 
mogu nastupati u 1. HJL. Dozvola za nastup pojačanja izdana od HJS-a mora biti 
ovjerena pečatom obaju klubova i HJS-a, a uvjetovana je uplatom propisane takse prema 
odluci UO HJS. 
Na vagi natjecatelj „pojačanje“ mora imati urednu knjižicu HJS-a ovjerenu za tekuću 
godinu sa upisanim liječničkim pregledom i propisani formular HJS-a. 
 
III. OBVEZE SUDIONIKA I ROKOVI: 
Članak 7. 
Svaka ekipa koja želi nastupati u 2. HJL dužna je prijaviti - potvrditi svoj nastup u 
slijedećoj natjecateljskoj sezoni, potpisati Ugovor sa HJS o nastupu u ligi, uplatiti 
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propisanu taksu za ekipu prema odluci UO HJS-a, zatim prijaviti imena svojih članova i 
posebno naznačiti imena pojačanja koja će za klub nastupati u 2. HJL, a za sva pojačanja 
uplatiti na žiro račun HJS-a propisanu kotizaciju i sve to prije isteka pojedinačnih rokova 
za to. 
Klubovi koji već nastupaju u 2. HJL i klubovi koji ulaze u ligu iz kvalifikacija dužni su 
poštivati slijedeće rokove: 
1. Opća prijava – pismena potvrda o nastupu u 2. HJL za slijedeću natjecateljsku godinu: 
za klubove koji su u ligi ROK je do 30 dana nakon završene lige, a za klubove iz 
kvalifikacija ROK je do 7 dana nakon održanih kvalifikacija za istu.  
2. Pismena prijava imena svojih natjecatelja i pojačanja: ROK je do 31.siječnja u godini 
održavanja lige. 
3. Uplata takse za nastup ekipe i kotizacije za sva navedena pojačanja: ROK je do 28 
veljače tekuće godine.  
4. Potpis ugovora za nastup u ligi: ROK je do 31. siječnja u godini održavanja lige. 
 
Članak 8. 
Sve ekipe su obvezne za nastup u 2. HJL osigurati plavi i bijeli kimono. Ispravnost istih 
utvrđuje se kao na seniorskom pojedinačnom prvenstvu. Po završetku meča kapetan 
ekipe ili službeni predstavnik kluba mora potpisati službeni zapisnik o održanom meču, 
uz potpis mora se vidjeti čitko ime i prezime. 
 
Članak 9. 
Svaka ekipa mora imati svoga suca za ligu koji mora imati završen sudački seminar za 
tekuću godinu i za njega snosi sve putne i druge troškove, te sudačku taksu prema 
Sudačkom pravilniku. Klub koji nije u stanju osigurati suca, dužan je obavijestiti HJS – 
Rukovoditelja suđenja minimalno 14 dana prije natjecanja koji će osigurati zamjenu. 
Klub koji ne dovede svog suca i ne zatraži zamjenu od HJS-a za istog morat će na žiro 
račun HJS-a uplatiti iznos od 1.000,00 kn.. 
 
Članak 10. 
Rukovoditelj natjecanja HJS odgovoran je za vođenje natjecanja u 2. HJL sukladno 
postojećim pravilnicima. Vodi računa o cjelokupnom tijeku kola lige, piše propozicije za 
natjecanje, prati rezultate lige, izrađuje tablicu s redoslijedom klubova. Prije početka 
natjecanja provjerava uvjete, način organiziranja i provođenja natjecanja za koje je 
odgovoran tehnički organizator natjecanja. O svemu tome izvještava HJS i pokreće 
postupke protiv nepravilnosti koje nisu sukladne propisanim Pravilnicima HJS. Na 
njegov prijedlog u slučaju potrebe HJS će imenovati službene osobe za kolo lige (na pr. 
kontrolora suđenja, snimatelja CARE sutava i sl.). Rukovoditelj natjecanja daje 
tumačenje Pravilnika lige i ima nadležnosti izricanja kazni klubovima u ligi i tehničkom 
organizatoru natjecanja 2. HJL, sukladno postojećim pravilnicima HJS. 
Na izrečenu kaznu Rukovoditelja natjecanja, klub ili pojedinac se može žaliti UO HJS 
prema propisanom žalbenom postupku. 
Tijekom godine prikuplja prijedloge i primjedbe sudionika kao i stečena iskustva u radu 
lige, te ih predlaže UO HJS u cilju poboljšanja rada iste. 
Planira i predlaže organiziranje potrebnih kvalifikacija za 2. HJL. Uspoređuje spiskove 
natjecatelja u 2. HJL, sa spiskom natjecatelja koji sudjeluju u 1. HJL. 
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Za rukovoditelja natjecanja ukupne putne i druge troškove snosi HJS, a ako se natjecanje 
održava u mjestu stanovanja istog, onda mu plaća samo taksu i dnevnicu kako je 
regulirano za nacionalng suca 1. kategorije 
 
IV. OBVEZE HJS 
Članak 11. 
 
Obveze Hrvatskog judo saveza su slijedeće:  
1.- za tri prvoplasirane ekipe u ligi osigurava po tri pobjednička pehara i komplet od 11 
medalja – (10 natjecatelja i trener) veličine pehara i medalja su propisane za seniorska 
natjecanja. 
2. Sudjeluje u novčanoj potpori tehničkom organizatoru kola lige (plaća taksu i troškove 
rukovoditelja natjecanja, delegata suđenja, snimatelja CARE i sl.) sukladno Pravilniku o 
naknadama i odluci UO HJS-a. 
3. Propisuje visinu kotizacije za sudjelovanje kluba u ligi i visinu takse za pojačanja.  
4. Raspisuje natječaj za tehničkog organizatora kola 2. HJL i za održavanje kvalifikacija, 
a organizaciju natjecanja dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču.  
5. Imenuje svog predstavnika na završnom kolu lige koji će u ime HJS dodijeliti odličja.  
6. Priprema i supotpisuje pismeni ugovor sa svakom ekipom koja nastupa u ligi za svaku 
natjecateljsku sezonu.  
UO HJS može svojom odlukom promijeniti broj klubova za nastup u 2. HJL, ili 
organizirati kvalifikacije za istu. 
 
V. UGOVOR I KAZNENE ODREDBE 
Članak 12. 
Za nastup u 2.HJL svaki klub mora potpisati ugovor sa HJS. Ugovor regulira odnos kluba 
i HJS, te obveze obiju strana i posljedice – kazne u slučaju nepoštivanja dogovorenih 
obveza. Piše se u dva primjerka (1x HJS + 1x klub). a opći primjerak Ugovora je u 
prilogu ovog Pravilnika kao njegov sastavni dio. Ugovor sastavlja HJS i supotpisuje ga sa 
klubom. 
Klub koji se pismeno prijavio u 2. HJL, u propisanom roku, te nakon toga ili u tijeku 
trajanja lige odustao od iste biti će kažnjen sa novčanom kaznom od 4.000,00 kn, i 
zabranom nastupa u 1. HJL i u 2. HJL u slijedeće dvije godine. 
Klub koji ne dođe ili ne izađe na natjecanje bez za to opravdano dokazanog razloga bit 
će kažnjen sa novčanom kaznom 2.000,00 kn i zabranom nastupanja u 1. HJL i u 2. HJL 
od 1 godine. Pod opravdano dokazanim razlogom podrazumijeva se prometna nezgoda sa 
policijskim zapisnikom, kolektivna bolest, trovanje i sl,. sa medicinskom potvrdom (nije 
gripa kod 3 člana ekipe).  
Klub koji dođe na natjecanje i izađe na borilište sa manje od tri (3) natjecatelja bit će 
kažnjen sa 2.000,00 kn.  
Ukoliko se tijekom natjecanja (ne računa se zagrijavanje) dogode ozljede natjecatelja i 
klub nema minimum tri (3) natjecatelja za nastup sve slijedeće mečeve klub će izgubiti 
bez borbe sa maksimalnim rezultatom (zavisno koliko natjecatelja ima protivnik). 
Za sve propuste u organizaciji kola lige, kaznit će se tehnički organizator suglasno sa 
odredbama Pravilnika natjecanja HJS-a. 
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VI. SUDJELOVANJE U KVALIFIKACIJAMA 
Članak 13. 
Svaka ekipa koja sudjeluje u kvalifikacijama za ulazak u 2. HJL može se pojačati prema 
Pravilniku 2. HJL sa pet domaćih pojačanja, i svi mogu istovremeno sudjelovati u meču. 
Samo u slučaju kvalificiranja u višu ligu klub je dužan sve njih prijaviti kao pojačanja i 
uplatiti propisanu kotizaciju HJS-u.  
Ukoliko se klub nije uspio kvalificirati u ligu za slijedeću godinu, pojačanja koja je 
koristio u kvalifikacijama mogu koristiti drugi klubovi za nastup u ligi. 
Za sudjelovanje u kvalifikacijama klub uplaćuje tehničkom organizatoru natjecanja taksu 
prema odluci UO HJS, koja ne može biti manja od takse za nastup u Ekipnom kupu RH. 
U kvalifikacijama klub mora imati svoga suca kao i za nastup u ligi. Ukoliko za 
kvalifikacije nedostaje određen broj sudaca tehnički organizator natjecanja ih nora 
osigurati od ekipa koje su nastupile na Ekipnom kupu RH u istom danu. 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 14. 
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 se smatra usvojenim kada se o njegovu prihvaćanju izjasni većina članova UO 
HJS, a stupa na snagu danom prihvaćanja. 
 
Prilog : Formulari za održavanje kola lige 
 
 
 

Hrvatski judo savez 
Predsjednik 
dr. sc. Sanda Čorak, v.r. 
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DRUGA HRVATSKA JUDO LIGA  
 

______________________________ 20__ godine 
(mjesto i datum) 

 
PRIJAVA NATJECATELJA ZA VAGU 

 
 

Judo klub __________________________________ 
 

Red. 
broj 

Prezime i ime Kategorija Godina 
rođenja 

Težina 
 

Napomena 

 1.      
 2.      
 3.      
 4.      
 5.      
 6.      
 7.      
 8.      
 9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      

 
 
Voditelj ekipe:     Suci:  1. _________________  
______________________    2. _________________  
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DRUGA HRVATSKA JUDO LIGA 
 

______________________________ 20__ godine 
(mjesto i datum) 

 
 

PRIJAVNA LISTA ZA MEČ - MUŠKI 
 
Judo klub _________________________________ 
 
Kategorija Prezime i ime 

- 66 kg  
- 73 kg  
-81 kg  
- 90 kg  
+ 90 kg  

 
Voditelj ekipe:      Voditelj natjecanja: 
_____________________     ___________________ 
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DRUGA HRVATSKA JUDO LIGA 
______________________________ 20__ godine 

(mjesto i datum) 
 

 Judo klub „A“: 
 

Judo klub „B“: 
 

    

Kategorija Prezime i ime Prezime i ime Bodovi Bodovi Tehnički 
bodovi 

Tehnički 
bodovi 

- 66 kg  
 

     

- 73 kg  
 

     

- 81 kg  
 

     

- 90 kg  
 

     

+ 90 kg  
 

     

Ukupno 
bodova 

      

 
 
Pobijedila je ekipa JK _________________________ rezultatom _______ tehničkim bodovima _________ 
 
 
Suci: 

 1. _____________________ Kapetan ekipe „A“______________________ Voditelj natjecanja___________________ 
 2. _____________________ 
 3. _____________________ Kapetan ekipe „B“ ______________________  Rukovoditelj natjecanja HJS ____________ 

 


