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Na podlagi sprejetih Uradnih tekmovalnih pravil inkluzivnega juda Judo zveze Slovenije (v 

nadaljevanju: JZS), je Izvršni odbor JZS na svoji 14. redni seji, ki je bila 20.12.2018, sprejel 

PRAVILNIK KATEGORIJ INKLUZINEGA JUDA JZS 

Pojasnilo: 
 

V inkluzivnih in para športnih tekmovanjih se je uveljavil sistem razdelitve športnikov po principu 

imenovanem »DIVISIONING« (DELITEV – slovenski prevod). Gre za preizkus sposobnosti tekmovalcev 

pred tekmovanjem. Vodja razdelitve skupaj s trenerji oblikuje najboljše možne skupine tekmovalcev 

glede na njihove psiho-fizične sposobnosti. Pri tem ima prednost osnovna starostna delitev (otroci, 

odrasli) ter spol. Takoj za tem se upošteva nivo sposobnosti glede na konkretno udeležbo na 

tekmovanju. Seveda se upošteva tudi teža tekmovalcev, vendar pa ne v kontekstu, ki je običajen, 

ampak se ponovno presoja sposobnost (npr. tehnično spretnejši tekmovalec zlahka premaga veliko 

težjega nasprotnika). 

Raziskave so pokazale: 

 da je v inkluzivnih in para tekmovanjih manj udeležencev kot na drugih tekmovanjih 

 da je veliko tekmovalcev z različnimi sposobnostmi, zato je težko oblikovati skupine po 

klasičnih metodah (starost, teža). Potrebno je računati z vidikom velike različnosti nivoja 

sposobnosti glede na stanje ali bolezen udeleženca. 

 da mora biti VARNOST udeležencev najpomembnejša (zdravstveni vidik) 

 da je potrebno vsakemu tekmovalcu zagotoviti borbo (vidik možnosti  participacije – 

človekove pravice) 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj v slovenskem inkluzivnem judu in dveh uspešno izpeljanih državnih 

prvenstvih (2017 in 2018) ter s ciljem, da bi oblikovali orodje pomoči oziroma jasnejši pregled in 

določitev rangov za sprejeti sistem točkovanja (pobuda podjetja Datastat d.o.o. za vpis v register JZS), 

predlagamo prvo razdelitev in oblikovanje okvirnih skupin.  

Zavedati se moramo, da gre v tem primeru za nenehen razvoj in potrebo po prilagajanju, zato se bo v 

prihodnosti pravilnik dopolnjeval in spreminjal. 
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Pravila delitve, ki se upoštevajo pri »DIVISIONINGU«: 
 

Po starosti: 

a) Otroci:  -16. Leta 

b) Odrasli: 16+ 

Po spolu: 

a) deklice in dečki pri otrocih 

b) ženske in moški pri odraslih 

Po sposobnosti: 

a) STOPNJA 1, 2 in 3 - pri čemer pomeni  1 najvišji nivo 

b) STOPNJI P1 IN P2 – tekmovalce/cev ne moremo uvrstiti v 1-3 ker bistveno 

odstopa/jo od povprečja  (specifične sposobnosti,  psihično ali telesno stanje 

ali bolezen, ki se bistveno razlikuje od povprečja) 

Druge usmeritve za varno in pravično delitev po skupnah – »divisioning« 

1. Praviloma delimo tekmovalce na 3 sposobnostne nivoje, pri čemer 1 pomeni najvišjo 

sposobnost. Pri delitvi po sposobnostih upoštevamo psiho-fizične sposobnosti.  

2. Če je možno ločimo skupino tudi glede na stanje,  bolezen ali poškodbo (P1, P2). 

Sposobnostni skupini P1 in P2 sta rezervirani za druga psiho-fizična stanja, ki jih 

zaradi varnosti in pravičnih borb ne moremo razvrstiti v prve tri.  

3. Po presoji vodje »divisioninga« (delitve po skupinah) in trenerjev se dopušča prehod 

iz ene v drugo skupino za 2 nivoja (+- 2). Pri tem se upoštevajo naslednja pravila: 

a. Iz ene v drugo skupino lahko glede na sposobnost prehajajo tudi otroci in 

odrasli.  

b. Pri otrocih lahko prehajajo tudi deklice in dečki. 

c. Če otrok tekmuje v skupini  odraslih, se registrira v skupino odraslih. 

d. Predvidevamo razširitev skupin tudi po starosti, ko bo nastopalo večje število 

tekmovalcev in sicer na naslednji način: 

a. Otroci:  U12, U16 

b. Odrasli: U25, U40, U40+  



 

3 
 

4. Tekmovalcu, ki nima primernega partnerja, uredimo borbo z enim od trenerjev ali 

judoistom prostovoljcem. 

Po teži:  

a) DEKLICE: -25 kg,  -40 kg,  -55 kg,  -75 kg,  +75 kg 

b) DEČKI: -30 kg,  -45 kg,  -60 kg,  -80 kg,  +80 kg 

c) ČLANI: -60 kg,  -80 kg,  -100 kg,  +100 kg 

d) ČLANICE : -50 kg, -70 kg, -90 kg, +90 kg 

Borbe trajajo 2 minuti. 

 

Tabela kategorij inkluzivnega juda je priloga 1 tega pravilnika. 

 

Ta pravilnik stopa v veljavo z datumom 20.12.2018. 

 

 

Komisija za G-judo       Darko Mušič 

(inkluzivni judo) JZS       Predsednik JZS 
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Priloga 1: Tabela kategorij inkluzivnega juda: 

 

DEKLICE 25 kg 40 kg 55 kg 75 kg nad 75 kg DEČKI 30 kg 45 kg 60 kg 80 kg nad 80 kg

1 D1 25 D1 45 D1 55 D1 75 D1 75+ 1 D1 30 D1 45 D1 60 D1 80 D1 80+

2 D2 25 D2 45 D2 55 D2 75 D2 75+ 2 D2 30 D2 45 D2 60 D2 80 D2 80+

3 D3 25 D3 45 D3 55 D3 75 D3 75+ 3 D3 30 D3 45 D3 60 D3 80 D3 80+

P1 P1 25 P1 45 P1 55 P1 75 P1 75+ P1 P1 30 P1 45 P1 60 P1 80 P1 80+

P2 P2 25 P2 45 P2 55 P2 75 P2 75+ P2 P2 30 P2 45 P2 60 P2 80 P2 80+

ČLANICE 50 kg 70 kg 90 kg nad 90 kg ČLANI 60 kg 80 kg 100 kg nad 100 kg

1 Č1 50 Č1 70 Č1 90 Č1 90+ 1 Č1 60 Č1 80 Č1 100 Č1 100+

2 Č2 50 Č2 70 Č2 90 Č2 90+ 2 Č2 60 Č2 80 Č2 100 Č2 100+

3 Č3 50 Č3 70 Č3 90 Č3 90+ 3 Č3 60 Č3 80 Č3 100 Č3 100+

P1 P1 50 P1 70 P1 90 P1 90+ P1 P1 60 P1 80 P1 100 P1 100+

P2 P2 50 P2 70 P2 90 P2 90+ P2 P2 60 P2 80 P2 100 P2 100+


