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PROPOZICIJE PRVENSTVO HRVATSKE U23  
Zagreb, Subota, 19.12.2020. 

Mlađi seniori m/ž (U23)  
 

1. Tehnički podaci organizatora i lokacija 
 
Organizator natjecanja: Hrvatski judo savez. 
Tehnički organizator natjecanja: Zagrebački judo savez 
Mjesto održavanja: Podsused, Sportska dvorana „Sutinska vrela“ Zagreb 
Broj borilišta: 3 

SVI NATJECATELJI,TRENERI I SUCI MORAJU BITI TESTIRANI SA PCR TESTOVIMA NE 
STARIJIM OD 48 SATI. 

 

2. Program natjecanja 
 

Vrijeme PROGRAM Mjesto 

 Petak, 18. prosinac 2020.  

13.30-16.00 Kontrola PCR Testova i testiranje brzim testom Podsused Sutinska vrela 

18.00-18.30 Akreditacija, kontrolna vaga U23 i prijava ekipa Podsused Sutinska vrela 

18.30 -19.00 Službena vaga za U23 Podsused Sutinska vrela 

19.00-19.30 Izvlačenje parova - elektronski ždrijeb U23 i 
sastanak sudaca 

Podsused Sutinska vrela 

 Subota, 19. prosinac 2020.  

09.00 Otvaranje, himna i početak natjecanja Podsused Sutinska vrela 

 Natjecanje po kategorijama: eliminacijske i 
finalne borbe U23 za svaku kategoriju 

Podsused Sutinska vrela 

 Podjela medalja po kategorijama, a pehara 
nakon zadnje kategorije U23 

Podsused Sutinska vrela 

 

3. Rokovi 
Prijava natjecatelja putem judo registra : petak 11. prosinac 2020. do 23.59h 

 
4. Natjecateljska taksa 
Odlukom UO HJS natjecateljska taksa neće se naplaćivati. 
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5. Tehničke informacije - pojedinačno prvenstvo 
5.1 Kategorije i uzrasti 
 
Pravo nastupa – za mlađe seniore m/ž U23 - godišta i kategorije: 
Mlađi seniori m/ž rođeni 1998-1999. godine + juniori m/ž rođeni 2000-2001-2002. 
godine + kadeti m/ž rođeni 2003 -2004 -2005. godine.  
Kategorije muški:  -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg; +100kg 
Kategorije žene: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg; +78kg 
 

5.2 Vaganje natjecatelja 
Prije početka vaganja suci uz prijavne liste moraju dobiti potvrdu da su 
PCR testovi natjecatelja koji se važu NEGATIVNI. 
Muškarci se važu u gaćicama BEZ tolerancije. Punoljetne žene važu se u gaćicama i 
grudnjaku bez tolerancije, a maloljetne se važu u donjem dijelu kimona, bijeloj majici 
kratkih rukava, bez kragne i imaju toleranciju do 500 grama.  
Svi natjecatelji dužni su nositi masku za vrijeme vaganja i sve vrijeme boravka u 
dvorani, izuzev tijeka borbe. 

 
5.3 Sustav natjecanja 
Trajanje borbe za U23 m/ž  je 4 minute 
KO sustav sa dvostrukim repasažom prema važećem pravilniku HJS. Natjecanje će se 
održati na 3 borilišta 7x7 m sa 3 metra zaštite i 3 m između borilišta.  
Natjecanje započinje sa lakšim kategorijama prema težima. 
Prilikom dodjele odličja pobjednici na postolju moraju biti u bijelim kimonima i bez 
obuće.  
 
Sve borbe biti će snimane IJF Care sustavom. 
U cilju kontrole tijeka borbe i donesenih sudačkih odluka, te eventualnog 
pravovremenog ispravka pogrešaka u istoj borbi. Nadležnost za isto imat će 
Rukovoditelj suđenja i kontrolor HJS-a. Sve borbe biti će također u live prijenosu 
putem www.judo.hr i YouTube kanala Hrvatskog judo saveza. 
 

5.4 Oprema natjecatelja 
 
Svaki natjecatelj mlađi senior m/ž za nastup mora imati BIJELI i PLAVI kimono. 
 
Za kontrolu ispravnosti judogija odgovorni su treneri i natjecatelji. Judogi mora biti 
sukladno dimenzijama Sokuitekija.  
 

5.5 Treneri 
Pravila ponašanja i odjevanja trenera sukladno prema IJF SOR  
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(IJF Sports and Organization Rules) 

• U natjecateljski prostor dozvoljen samo trenerima s važećom licencom 
trenerskog seminara 

• Ukoliko natjecatelj nije prozvan za pripremnu borbu, treneri ne smiju dozvoliti 
natjecateljima zadržavanje u natjecateljskom prostoru 

• Treneri su dužni obavijestiti roditelje da nije dopušten dolazak u natjecateljski 
prostor 

• Trenerima nije dopušteno davati upute natjecateljima dok borba traje 

• Ukoliko treneri ignoriraju upute, biti će do kraja natjecanja udaljeni iz 
natjecateljskog prostora 

• Trenerima nije dopušteno biti u kratkim hlačama i japankama 

 
5.6 Registracija i liječnički pregled 
 
Pravo nastupa imaju svi članovi HJS prema gore navedenim godištima sa urednom 
registracijom za 2020. g. Za ispravnost liječničkih pregleda svojih natjecatelja (ne 
stariji od 6 mjeseci) odgovorni su klubovi, a tu su odgovornost preuzeli u momentu 
prijave svog natjecatelja na judo registar HJS-a.  

 
6. Mjere sigurnosti 
 

Za sve vrijeme natjecanja tehnički organizator mora osigurati 2 djelatnika 
profesionalne zaštitarske službe za rad u dvorani, a oko borilišta 3 redara - 
natjecatelje starijih godišta. 
U pripremi organizacije natjecanja detaljno proučiti dopis MUP – Ravnateljstva 
policije i HOO: „Mjere sigurnosti na sportskim natjecanjima“, i postupiti po njemu.  
Posebna uputstva dati profesionalnim djelatnicima zaštitarske službe za rad na ulazu 
u sportski objekt, kontrolu i vizualni pregled posjetitelja natjecanja, za rad u dvorani, 
te razraditi postupke za moguće situacije.  
Sportsku predstavu na vrijeme prijaviti MUP Zagreb i upoznati ih sa navedenim 
mjerama sigurnosti iz dopisa Ravnateljstva policije i po mogućnosti osigurati stalnu ili 
povremenu kontrolu službenih djelatnika MUP-a. 
 
Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost. 
 
Na ulasku u dvoranu organizator će osigurati dovoljan broj sanitetskog osoblja sa bez 
kontaktnim toplomjerima za kontrolu temperature SVIH natjecatelja i osoba koje će ulaziti 
u sportski objekt i dovoljnu količinu sredstva za dezinfekciju. 
 
Natjecanje će se  provoditi prema „HJS Protkolu  za nastavljanje natjecanja  tijekom Covid 
19 pandemije. 
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7. GDPR 
 
Odgovorna osoba kluba dužna je obavijestiti natjecatelje, te roditelje maloljetnih 
natjecatelja da nastupom na Prvenstvu Hrvatske daju Hrvatskom judo savezu pravo 
na pohranu podataka, obradu podataka i rezultata te snimanje borbi odnosno video 
materijala koji će biti korišten u cilju ispravka sudačke odluke i live prijenosa, kao i 
dostavu informaciju o rezultatima medijima. 
 

8. TESTIRANJE NA LICU MJESTA 
 

Tijekom Prvenstva Hrvatske u judu poštovat će se važeća zakonska regulativa, kao i 
preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koje se tiču prevencije širenja zaraze 
virusom SARS-CoV-2. Primjenjivat će se "Protokol za nastavak natjecanja tijekom COVID-19 
pandemije" (Hrvatski judo savez). Navedenu dokumentaciju trebaju proučiti svi sudionici 
natjecanja, a za provođenje mjera će biti odgovorni treneri. 
 
Za potrebe testiranja Hrvatski judo savez osigurat će četiri grijana šatora ispred sportske 
dvorane Sutinska vrela: 
1. Šator za registraciju i provjeru dokumentacije (identifikacija sudionika, PCR testovi, 
ispunjeni COVID-19 epidemiološki upitnici, mjerenje temperature i sl.) 
2. Šator za uzimanje uzoraka i provedbu brzog testa 
3. Šator za čekanje rezultata 
4. Šator za pozitivne osobe – COVID izolacija 
Tijekom boravka u šatorima poštovati će se sigurnosni razmak od 1,5 m, a  sudionicima će biti 
osigurana dovoljna količina vode, sanitarni čvor (mobilni WC) te dezinfekcijska sredstva.  
 
Protokol i mjere širenja zaraze: 

• Svi sudionici natjecanja po dolasku se trebaju javiti u "Šator br. 1 - Registracija i 
provjera dokumentacije" koji će biti smješten ispred sportske dvorane Sutinska vrela; 

• Na registraciju trebaju doći cjelovite grupe natjecatelja (ne pojedinačno), a treneri 
klubova prijavljuju tko je pristigao i prijavljuju eventualne izmjene u prijavama, dok za 
to vrijeme ostali sudionici čekaju ispred šatora; 

• Svakom klubu biti će unaprijed dostavljen termin testiranja; 
• Nakon toga svi sudionici jedan po jedan ulaze u šator i predočuju potrebnu 

dokumentaciju; 
• U trenutku dolaska na natjecanje svi sudionici (natjecatelji, treneri, suci, organizacija i 

dr.) moraju predočiti negativan nalaz SARS-CoV-2 PCR testa ne stariji od 2 dana, a koji 
mora biti izdan od strane certificiranog laboratorija; 

• Trenutno je na snazi Dopuna odluke izdana od strane HZJZ, kojom ravnatelj HZJZ 
dogovara 50% nižu cijenu u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za 
testiranje na SARS-CoV-2 RT-PCR za sportaše i članove stručnih stožera kojima je 
testiranje uvjet za daljnje trenažne i natjecateljske aktivnosti, ako je testiranje 
neophodan uvjet za trenažne i natjecateljske aktivnosti; 
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• Svi sudionici morati će predočiti ispunjeni i potpisani COVID-19 epidemiološki upitnik 
koji se nalazi na kraju dokumenta (Dodatak br. 1); za maloljetne sudionike upitnik 
potpisuje roditelj, koji odgovara za istinitost podataka; 

• Hrvatski judo savez će svim sudionicima po dolasku, na licu mjesta, u "Šatoru br. 2 - 
Za uzimanje uzoraka i provođenje brzog testa", provoditi brzi test za detekciju 
antigena virusa SARS-CoV-2 - NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test (iz brisa nosa); 
maloljetnim sudionicima roditelji trebaju potpisati suglasnost za provođenje brzog 
NADAL® COVID-19 Ag Rapid testa, koji se nalazi na kraju ovog dokumenta (Dodatak 
br. 2); 

• Natjecateljima koji sudjeluju u više natjecanja (npr. u mlađoj i starijoj dobnoj 
kategoriji) brzi test za detekciju antigena virusa SARS-CoV-2 - NADAL® COVID-19 Ag 
Rapid Test će se provesti prije početka natjecanja u starijoj a vrijediti će i za mlađu 
dobnu kategoriju;                           

• Rezultati testa biti će objavljeni unutar najkraćeg mogućeg vremena (najviše 30-40 
minuta od uzimanja uzorka) sudionicima;  

• Ukoliko rezultat bude negativan, treneri će se uputiti prema računalnom timu za 
prijavu natjecatelja, te će preuzeti akreditacije za klub; 

• Ukoliko rezultat bude pozitivan, osobe će se smjestiti u šator za izolaciju i kontaktirati 
će se epidemiološka služba. Bliski kontakti pozitivnih osoba će se također uputiti u 
izolaciju (primjerice, suputnici u istom vozilu). Preporučujemo trenerima da vode 
evidenciju tko je s kim putovao u vozilu i koji je bio raspored sjedenja, kako bi se 
izolirale samo pozitivne osobe i njihovi bliski kontakti. U protivnom će se izolirati 
kompletni klubovi koji se taj dan prijavljuju na natjecanje; 

• Vremena testiranja navedena su u tablici, a molimo sve sudionike da dođu najkasnije 
1,5 sat prije termina predviđene Akreditacije (molimo vidjeti tablicu), kako bi se 
testiranje provelo na vrijeme i kako bi se spriječila kašnjenja u procesu akreditacija; 

• Svim sudionicima mjeriti će se tjelesna temperatura prilikom prvog dolaska na 
natjecanje, kao i svakog dana u više navrata, kod svakog ulaska u dvoranu; 

• Tijekom natjecanja intenzivno će se provoditi preventivne mjere dezinfekcije ruku 
svih sudionika, dezinfekcije tatamija u više navrata kroz dan, dezinfekciju stopala 
natjecatelja pomoću dezinfekcijskih otirača prilikom ulaska na tatami i sl.; 

• Svi sudionici morati će nositi masku koja prekriva nos i usta tijekom čitavog trajanja 
događaja. Iznimku za nošenje maske čine natjecatelji tijekom natjecanja, kao i 
aktivne faze zagrijavanja; 

• Osigurati će se sigurnosni razmak između svih sudionika koji mora cijelo vrijeme biti 
barem 1,5m. Iznimku za navedeni sigurnosni razmak čine natjecatelji tijekom 
natjecanja, kao i aktivne faze zagrijavanja. 

• Ukoliko se tijekom događaja detektira osoba s povišenom tjelesnom temperaturom 
ili drugim simptomima infekcije SARS-CoV-2 infekcije, ista će se udaljiti od natjecanja, 
smjestiti u COVID-izolaciju (osigurati će se adekvatni prostori za izolaciju suspektnih 
slučajeva u svim mjestima gdje je potrebno)  i kontaktirati će se nadležna 
epidemiološka služba. 

• S ciljem prevencije širenja SARS-CoV-2 infekcije, natjecanja će se održavati bez 
prisutnosti vanjske publike. 

Za potrebe provođenja svih gore navedenih mjera, Hrvatski judo savez osigurati će brze 
testove za detekciju antigena virusa SARS-CoV-2, veći broj maski, dozatora s dezinficijensom 
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za dezinfekciju ruku, dezinfekcijske tepihe za dezinfekciju stopala natjecatelja prilikom ulaska 
na tatami, opremu i dezinficijens za tatami, beskontaktne i kontaktne toplomjere, kao i 
osoblje koje će biti educirano za provođenje brzih testova te preventivnih mjera dezinfekcije.  

Molimo trenere da prepoznaju simptome kod svojih natjecatelja i ostalih sudionika i upozore 
zdravstvenu službu natjecanja o istima kako bi se na vrijeme reagiralo i kako bi se spriječilo 
širenje infekcije SARS-CoV-2 virusom. Tipični simptomi COVID-19 bolesti su: 

Najčešći simptomi Rjeđe prisutni simptomi Ozbiljni simptomi 

• temperatura 37.2°C ili iznad 

• suhi kašalj 

• umor 

  

• bolovi u zglobovima i tijelu 

• grlobolja 

• proljev 

• konjunktivitis 

• glavobolja 

• gubitak osjeta okusa i 

mirisa 

• kožni osip 

• promjena boje prstiju na 

šakama i stopalima 

• otežano disanje ili 

kratkoća daha 

• bolovi u prsima i/ili 

pritisak u prsima 

• nemogućnost govora ili 

izvođenja pokreta 

  

  
 
 

 

 


