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VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:  

 Četvrtak, 16.01.2020. godine, DVORANA MLADOSTI (Rijeka) s početkom u 10:00 sati 
(09:30-10:00) sat - dolazak momčadi ŠSD, pregled i provjera Prijavnih listi i identifikacijskih 
dokumenata te vaganje i zagrijavanje –prijavljenih natjecatelja) 
 

 

ORGANIZATOR NATJECANJA: 

 Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije i Savez školskih športskih 
društava Grada Rijeke. 
 

 

KATEGORIJE:  

UČENICI:      -u uzrastu do 4. razreda (6 kategorija) -30, -34, -38, -42, -46, +46 kg 

                         -u uzrastu od 5. do 8. razreda (7 kategorija) -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg  

UČENICE:     -u  uzrastu do 4. razreda (6 kategorija) -28, -32, -36, -40, -44, +44 kg 

                         -u uzrastu  od 5. do 8. razreda (7 kategorija) -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
 

 

VAŽNE ODREDBE IZ PROPISNIKA:  

Natjecanje se održava prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava 
osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske za školsku godinu 2019./2020. i Pravilima i propozicijama 
Hrvatskog judo saveza. Momčad u konkurenciji učenika čini maksimalno 13 natjecatelja, a momčad  
učenica maksimalno 13 natjecateljica, te jedan mentor/voditelj. Učenik/ca može nastupiti samo u jednoj 
težinskoj kategoriji i to u kategoriji u kojoj je izvagan ili u sljedećoj višoj kategorij. Bodovanje se vrši 
prema Propisniku. 
 

 

PRIJAVE: 

Prijave se vrše putem prijava članova momčadi ŠSD-a zaključno do utorka, 14.01.2020. 
godine zaključno do 16:00 sati. Izvorni primjerak ispravno popunjenog i ovjerenog obrasca prijave 
članova momčadi ŠSD-a, voditelj momčadi ŠSD-a je dužan predočiti povjereniku natjecanja u judu, 
gospodinu Slaviši Bradiću, neposredno prije početka održavanja natjecanja.    
 

 

NAGRADE: 

Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije i Savez školskih športskih 
društava Grada Rijeke nagrađuju tri prvoplasirane momčadi u muškoj i ženskoj konkurenciji peharima i 
medaljama, odnosno peharima (Savez ŠŠD GR). Na temelju postignutih rezultata izvršit će se 
bodovanje momčadi školskih sportskih društava osnovnih škola Grada Rijeke te će se utvrditi 
poredak momčadi za Gradsko prvenstvo školskih sportskih društava osnovnih škola Grada Rijeke. 

 

POVJERENIK  Slaviša Bradić 
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