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Split, 27.02.2018. godine 

 
 

Predmet: NATJEČAJ – PRIJAVA za sudjelovanje u 1. HJL; u 2. HJL i u 3. HJL Ligi kadeta 
i mlađih kadeta za 2018. godinu 

 

Temeljem Pravilnika 1. Hrvatske judo lige za m/ž; Pravilnika 2. Hrvatske judo lige i 

Pravilnika 3. HJL tj Lige kadeta i mlađih kadeta za m/ž raspisuje se  

 

NATJEČAJ – PRIJAVA 
 

1. Za sudjelovanje na natjecanju u 1. Hrvatskoj judo ligi za seniore i seniorke za 

2018.godinu 

2. Za sudjelovanje na natjecanju u 2. Hrvatskoj judo ligi za seniore u 2018. g. 

3. Za sudjelovanje na natjecanju u 3. Hrvatskoj judo ligi tj Ligi kadeta i mlađih kadeta 

m/ž za 2018. g. 

 

PRVA HJL muški / žene 
Pozivaju se svi klubovi članovi 1. HJL m/ž koji su nastupali u njoj tijekom 2017. g., ako 

se žele natjecati u 2018.g. moraju dostaviti pisanu prijavu - suglasnost za nastavak 

natjecanja u 1. HJL m/ž za 2018. g. Prošlogodišnji nastup u 1. HJL NE podrazumijeva 

automatski Vašu suglasnost za natjecanje u 2018.g. Za klub koji se pismeno ne očituje 

smatrat će se da je odustao od lige 2018.g. 

Pozivaju se svi ostali klubovi koji se žele natjecati u 1. HJL m/ž 2018. g. da se prijave 

na natječaj.  

U slučaju većeg broja prijavljenih ekipa neće se održati dodatne kvalifikacije.  

 

DRUGA HJL – muški 
Pozivaju se svi klubovi članovi 2. HJL koji su nastupali u njoj tijekom 2017. g., ako se 

žele natjecati u 2018.g. moraju dostaviti pisanu prijavu - suglasnost za nastavak 

natjecanja u 2. HJL za 2018. g. Prošlogodišnji nastup u 2. HJL NE podrazumijeva 

automatski Vašu suglasnost za natjecanje u 2018.g. Za klub koji se pismeno ne očituje 

smatrat će se da je odustao od 2. lige 2018.g. 

Pozivaju se svi ostali klubovi koji se žele natjecati u 2. HJL 2018. g. da se prijave na 

natječaj.  

Za nastup u istoj neće se održavati dodatne kvalifikacije. 

 

TREĆA HJL - Liga kadeta i mlađih kadeta m/ž 
Svi klubovi članovi 3. HJL - Lige kadeta i mlađih kadeta m/ž koji su sudjelovali u 

natjecanju 2017. g., ako se žele natjecati ove godine moraju dostaviti pisanu prijavu - 

suglasnost za nastavak natjecanja u 2018. g.  
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Prošlogodišnji nastup u kadetskim ligama NE podrazumijeva automatski Vašu 

suglasnost za natjecanje u istoj. Za klub koji se pismeno ne očituje smatrat će se da je 

odustao od lige 2018.g. 

 

Pozivaju se svi ostali klubovi koji se žele natjecati u tom rangu natjecanja da se prijave 

na natječaj.  

 

U slučaju većeg broja prijavljenih ekipa neće se održati dodatne kvalifikacije.  

 

Sve suglasnosti se dostavljaju u Tajništvo HJS-a office@judo.hr, i istovremeno na 

znanje rukovoditelju natjecanja na službeni e-mail: slobodan.preradovic@judo.hr 

Službena pismena prijava treba sadržati samo suglasnost kluba DA će nastupiti u 

jednoj od navedenih liga u 2018.g. 

 

ROK: za sve tražene prijave je: srijeda, 14.03.2018. godine. 
 

 

Rukovoditelj natjecanja 

Slobodan Preradović, v.r. 

 

 
 


