
                         28. BOŽIĆNI JUDO TURNIR 

u organizaciji Judo saveza splitsko dalmatinske županije  

 

Mjesto: Split, ul. Osječka 11, Sportski centar Gripe - mala dvorana, istočni ulaz 

 

Datum održavanja turnira:  SUBOTA, 07.12.2019.  god.  

 

Pravo nastupa:  

 

� Djeca, m/ž (U10) rođena  2010. i 2011. godine   

� Mlađi dječaci i mlađe djevojčice (U12) rođeni 2008. i 2009. godine 

� Dječaci i djevojčice (U14) rođeni 2006. i 2007. godine 

� Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje (U16) rođeni 2004. i 2005. godine 

 

VAGANJE: SUBOTA, 07.12.2019. godine 

 

 

� 09:00 - 09:30 sati - djeca m/ž rođena  2010. i 2011. godine (U10). 

� 11:00 - 11:30 sati – mlađi dječaci i mlađe djevojčice rođeni 2008. i 2009. godine  (U12).         

� 13:00 - 13:30 sati - dječaci i djevojčice rođeni 2006 - 2007. god. (U14) te  mlađi kadeti i 
mlađe kadetkinje rođeni 2004. i 2005. godine (U16).  . 

 

Za klubove HJS prijave za natjecanje isključivo preko judo registra. Kod prijave kluba priložit i  
isprintanu  prijavu sa popisom natjecatelja (m/ž). Klubovi iz inozemstva mogu popuniti obrazac 
prijave u dvorani prije uplate natjecateljske takse a na službenom vaganju obavezan je 
dokument identifikacije (putovnica /osobna iskaznica) za svaku prijavljenu osobu. 

 

Početak natjecanja 10:15 sati. Neće se čekati dolazak ekipa koje budu kasnile na natjecanje. 

 

Trajanje borbi:  

 

� Djeca, m/ž rođena  2010. i 2011. godine (U10) - 1 min 30 sek. 



� Mlađi dječaci i mlađe djevojčice rođeni 2008. i 2009. godine (U12)  – 2 min.  

� Dječaci i djevojčice rođeni 2006. i 2007. godine (U14) – 2 min. 

� Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje rođeni 2004.i 2005. godine (U16) – 3 min. 

 

Natjecateljska taksa: 90,00 kuna. 

Natjecateljska taksa za dupli nastup iznosi dodatnih 60,00 kuna po natjecatelju. 

 

Natjecanje se održava prema Pravilniku HJS, po sustavu duplog repasaža.  

U kategorijama sa 4 i manje natjecatelja borbe se odvijaju po sustavu „svatko sa svakim“. 

 

Načini plaćanja natjecateljske takse: u gotovini uz prijem računa R1 (pripremiti podatke o 
klubu za račun R1: OIB i adresa kluba - klubovi HJS) ili preko bankovnog računa judo saveza 
SDŽ - (klubovi HJS): 

- Adresa: judo savez SDŽ, 21000 Split, Slobode 16a 

- OIB: 67445490743 

- Račun (IBAN): HR7824020061100823203 

- Erste banka u Splitu 

Uplata preko bankovnog računa se temelji na prijavnim listama natjecatelja kluba koji su 
prijavljeni preko judo registra HJS. Kod verifikacije listi prije službenog vaganja priložiti 
dokaz o uplati. 

 

 

 

 

 

 

Starosne i težinske kategorije: 

 

(U10) DJECA M/Ž 

DO 10 GODINA 

rođ. 2010/2011 g. 

(U12) MLAĐI  

DJEČACI I  

ML. DJEVOJ ČICE 

rođ. 2008-2009.g. 

(U14) DJEČACI I 
DJEVOJČICE 

rođ. 2006-2007.g. 

(U16) MLAĐI  

KADETI I  

ML. KADETKINJE 

rođ. 2004 - 2005.g. 

 



Muški Žene. Muški Žene. Muški Žene Muški Žene 

24kg -22kg -27kg -28kg -30kg -32kg -38kg -40kg 

-27kg -25kg -30kg -32kg -34kg -36kg -42kg -44kg 

-30kg -28kg -34kg -36kg -38kg -40kg -46kg -48kg 

-34kg -32kg -38kg -40kg -42kg -44kg -50kg -52kg 

-38kg -36kg -42kg -44kg -46kg -48kg -55kg -57kg 

-42kg -40kg -46kg -48kg -50kg -52kg -60kg -63kg 

-46kg -44kg -50kg -52kg -55kg -57kg -66kg -70 kg 

-50kg +44kg -55kg +52kg 60kg -63kg -73kg +70kg 

+50kg  +55kg  -66kg +63kg -81kg  

    +66kg  +81kg  

 

� Poluge i gušenja dozvoljene samo uzrastu mlađih kadeta i ml. kadetkinja do 16 godina  

� Pravo DUPLOG nastupa: 

� SAMO starije godište (2008.) mlađih dječaka i mlađih djevojčica do 12 godina mogu 
nastupati u starijoj skupini dječaka i djevojčica do 14.god. 

� SAMO starije godište (2006.) dječaka i djevojčica do 14.godina mogu nastupati u starijoj 
skupini mlađih kadeta i mlađih kadetkinja do 16.god.  

 

Bodovanje: Prema pravilniku HJS: 8-5-3-3. u kategoriji sa 2 natjecatelja bodovanje 4-2,5. a u 
kategoriji sa jednim natjecateljem boduje se sa 2.5 bodova.  

Za starosne uzraste U14 i U16 rezultati na natjecanju boduju se u sustavu HR judo super kupa 
za 2019. godinu. 

 

Nagrade: 

Medalje za prvo, drugo i dva treća mjesta po kategoriji. 

Pehari za ekipni plasman od prvog do petog mjesta. 

 

Napomena organizatora natjecanja: 

Mogućnost promjene sustava natjecanja ovisno o ukupnom broju natjecatelja. 

Za zdravstveno stanje svojih natjecatelja odgovorni su klubovi (važeći liječnički pregled). 



Odbija se svaka odgovornost za štetu počinjenu sudionicima natjecanja za privatnu imovinu, 
prije za vrijeme i nakon natjecanja. 

 

Informacije, smještaj i prijava: 

Tajnik Judo saveza Splitsko dalmatinske županije Stevo Mentus: 00 385 98 187-8397 

Predsjednik JSSDŽ Mario Vranješ, 00 385 91 369-0099 

Dopredsjednik JSSDŽ  g. Branko Crnov, 00385 95 570-0332 

E-mail adresa organizatora: judo.savez.sdz@gmail.com 

Web stranica JSSDŽ: www.jssdz.hr 

 

 


