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SATNICA NATJECANJA 

09.30-10.00  kontrolna vaga 
10.00-10.30 službena vaga 

10.30 izvlačenje parova 

11.00 početak natjecanja 
 

 
Pravo nastupa-godišta i kategorije 

 

 
Dječaci 2008. i mlađi 

Kategorije muški 
 

-42kg,-46kg,-50kg,-55kg,+55kg 
 
 

 

Sistem natjecanja 
Na turniru će nastupiti ekipe sa pozivnicom dobijenom od organizatora.Nije moguća prijava 

na dan natjecanja.Turnir će se održati po sistemu „svak sa svakim“. 

 
Vaganje natjecatelja 
Svi  dječacise važu u gadicama BEZ tolerancije.  
Svi natjecatelji dužni su nositi masku za vrijeme vaganja i sve vrijeme boravka u 
dvorani, izuzev tijeka borbe. 
 

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

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 de do kraja natjecanja udaljeni iz 
natjecateljskog prostora 

Trenerima nije dopušteno biti u kratkim hlačama i japankama 
 
 
 



 
 
 

Registracija i liječnički pregled 
Pravo nastupa imaju svi članovi HJS prema gore navedenim godištima sa urednom 
registracijom za 2021. 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. 
ROK ZA PRIJAVU PUTEM JUDO REGISTRA JE  12.11.2021 
NAPOMENA: 

Odgovorna osoba je dužna poslati ispunjene izjave o odricanju odgovornosti 
 i GDPR-u do petka 12.11.2021 
 
 

Mjere sigurnosti 
Natjecanje de se provoditi prema „HJS Protkolu za nastavljanje natjecanja tijekom Covid 19 
pandemije. 

Gledateljima nede biti dozvoljen ulazak u dvoranu za vrijeme natjecanja. 

Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost. 
Na ulasku u dvoranu organizator de osigurati dovoljan broj sanitetskog osoblja sa bez 
kontaktnim toplomjerima za kontrolu temperature SVIH natjecatelja i osoba koje de ulaziti 
u sportski objekt i dovoljnu količinu sredstva za dezinfekciju. 
 
 

7. GDPR 
Odgovorna osoba kluba dužna je obavijestiti natjecatelje, te roditelje maloljetnih 
natjecatelja da nastupom na Dubrovnik OPEN-u daju Hrvatskom judo savezu pravo 
na pohranu podataka, obradu podataka i rezultata kao i 
dostavu informaciju o rezultatima medijima. 

 
 

Sve informacije: putem elektroničke pošte na 
jaksa@judoklubdubrovnik.hr  do 10.11.2021. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kontakt osoba Jakša Đapić 385/(0)951472009 
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