
PROPISNIK – JUDO 

 

 

Članak 1.  
Natjecanja se održavaju prema odredbama  Propisnika i prema pravilima Hrvatskog judo saveza.  
 

PRAVO NASTUPA 

Članak 2. 
1)Završnica DP-a održat će se u ekipnoj konkurenciji dječaka i djevojčica. 
2)Ekipu ŠSD-a u konkurenciji učenika čini maksimalno 13 natjecatelja, a ekipu  učenica maksimalno 11 
natjecateljica, te jedan mentor/voditelj. 
  

Članak 3. 
1)U svakoj ekipi zastupljena su dva uzrasta natjecatelja  i to:   
- niži uzrast - do 4. razreda, te viši uzrast - od 5. do 8. razreda   
2)U višem uzrastu od 5. do 8. razreda mogu nastupati  i natjecatelji iz 4. razreda. 
3)Natjecatelj iz 4. razreda može nastupiti samo u jednoj uzrasnoj skupini.  
 

Članak 4.  
1)Ekipa može prijaviti najviše dva natjecatelja po kategoriji. 
2)Jedan natjecatelj može nastupiti samo u jednoj težinskoj kategoriji i to u kategoriji u kojoj je izvagan ili u 
sljedećoj višoj kategoriji. 
3)Težinske kategorije:   
- ZA UČENIKE 
-u uzrastu do 4. razreda (7 kategorija) -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg 
-u uzrastu od 5. do 8. razreda (6 kategorija) -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg  
- ZA UČENICE 
-u  uzrastu do 4. razreda (6 kategorija) -28, -32, -36, -40, -44, +44 kg 
-u uzrastu  od 5. do 8. razreda (5 kategorija) -48, -52,-57,-63, +63 kg 
  

VAGANJE 

 

Članak 5. 
1)Vaganje natjecatelja obavlja se na dan natjecanja, a na službenu vagu mogu stati samo jednom.  
2)Učenici se važu u gaćicama bez tolerancije, a učenice u bijeloj majici bez rukava i kragne, te u donjem 
dijelu kimona uz toleranciju od 500 grama.  
 

OSNOVNI TEHNIČKI UVJETI 

  

Članak 6. 
1)Organizator natjecanja osigurava minimalne tehničke uvjete za održavanje natjecanja. Pod tim se 
podrazumijeva dvorana, oprema, rekviziti, službeno osoblje: suci, voditelji lista mjeritelji vremena, voditelji 
semafora i ostali. Organizator osigurava i potrebne naknade za rad službenog osoblja. 
2)Borbe se održavaju na borilištu (tatamiju) minimalnih dimenzija 7x7 metara sa zaštitnim pojasom od 2 
dva metra 
3)Ukoliko se postavi više tatamija, minimalan razmak između tatamija mora biti tri metra. 
 

OPREMA NATJECATELJA 

  

Članak 7. 
1)Za natjecatelje je obvezan plavi ili bijeli kimono u odgovarajućoj veličini s pripadajućim pojasom. 
Natjecatelji i voditelj/mentoru odgovorni  za ispravnosti kimona. Osobno ga provjeravaju neposredno prije 
nastupa natjecatelja.  
2)Učenice koje sudjeluju u natjecanju ispod gornjeg dijela kimona moraju nositi bijele majice kratkih 
rukava bez obilježja. 
3)Natjecatelji  na sebi ne smiju imati tvrde predmete (nakit, ukosnice i sl.) 
4)Za prepoznavanje natjecatelja unutar borilišta koristi se dodatni bijeli i plavi pojas 
  

TRAJANJE BORBI 

  

Članak 8. 
Borbe traju dvije minute u uzrastu natjecatelja do 4. razreda, a tri minute u uzrastu natjecatelja od 5. do 8. 
razreda.  



VOĐENJE NATJECATELJSKIH LISTA 

  

Članak 9. 
1)Ukoliko se u kategoriji prijavi pet natjecatelja i više, natjecanje se održava sustavom dvostrukog 
repasaža što znači da natjecatelj koji izgubi borbu može u popravnim borbama doći do 3. mjesta sukladno 
pravilu dvostrukog repasaža. 
2)Ukoliko se u kategoriji prijavi četiri ili manje natjecatelja održavati će se borbe svakoga sa svakim. 
 

BODOVANJE 

  

Članak 10. 
1)Ukoliko se u kategoriji prijavi četiri ili manje natjecatelja kad se održavaju borbe svakoga sa svakim u 
slučaju istog omjera pobjeda, pobjednik se određuje prema broju prikupljenih tehničkih bodova unutar 
održanih borbi. 
2)Ukoliko se dogodi da dva ili više natjecatelja ima jednak broj pobjeda i tehničkih bodova, pobjednik se 
određuje vaganjem, odnosno najlakši natjecatelj će biti bolje plasiran. 
  
Članak 11. 
1)Bodovanje i određivanje ekipnog poretka ovisi o broju prijavljenih natjecatelja po kategoriji 
2)Ukoliko se na natjecanje po kategoriji prijavi četiri ili više natjecatelja, bodovanje se određuje: 
mjesto     bodovi  
1.                8 
2.                5 
3.                3 
5.                1 
3)Ukoliko se na natjecanje po kategoriji prijavi tri ili manje natjecatelja, bodovanje se određuje: 
mjesto    bodovi  
1.                5 
2.                3 
3.                1 
4)Ukoliko se po kategoriji prijavi samo jedan natjecatelj koji  plasman ostvari bez borbe, dobiva 3 boda. 
5)U slučaju jednakog broja bodova ekipni poredak određuje se temeljem sljedećih kriterija:  
 - više 1. mjesta, zatim  više 2. mjesta, zatim više 3. mjesta 
 - manje natjecatelja  
6)Natjecatelj koji je prošao službeno vaganje i sudjelovao u ždrijebu,  a nije izašao na borilište kada je 
prozvan, ne može imati plasman (izuzev opravdanog razloga). 
 

OGRANIČENJA U IZVOĐENJU TEHNIKA U BORBI I ODREĐIVANJE 

POBJEDNIKA 

 

 Članak 12. 
1)Zabranjeno je izvođenje tehnika poluga i gušenja za oba uzrasta natjecatelja. 
2)Određivanje pobjednika u borbi: 
Pobjednik je natjecatelj koji skupi više bodova tijekom borbe:  
- baci protivnika na leđa ili bok, 
- izvede zahvat držanja na tlu, a sve sukladno natjecateljskom pravilniku HJS-a. 

 


