HRVATSKI JUDO SAVEZ
JUDO SAVEZ SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

PROPOZICIJE ZA
DALMATINSKI JUDO SUPER KUP – KUP DALMACIJE
1. Tehnički podaci organizatora i lokacija
Organizator natjecanja: Hrvatski judo savez.
Tehnički organizator natjecanja: Judo Savez SDŽ, Klubovi JSSDŽ : JK Solin, JK Val , JK Kaštela, JK Tempo,
JK Dalmacijacement, JK Student, JK Pujanke,
Mjesto održavanja: Solin, Put Majdana 3a, Gradska sportska dvorana Bilankuša
Broj borilišta: 3

2. Program natjecanja
Vrijeme

PROGRAM

Mjesto

Nedjelja 28.11.2021
08,30 – 09,00

Akreditacija, kontrolna vaga i prijava ekipa

09,00-09,30

Službena vaga U10
( djeca m/ž rođeni 2012;2013 )

10,15

Otvaranje i početak natjecanja

Sportska dvorana
Bilankuša
Sportska dvorana
Bilankuša
Sportska dvorana
Bilankuša

11,00-11,30

Službena vaga U12
( djeca m/ž rođeni 2010;2011 )

Sportska dvorana
Bilankuša

13,00- 13,30

Službena vaga
U14 - djeca m/ž - 2008-2009 ;
U16 - mlađi kadeti m/ž -2006-2007 )

Sportska dvorana
Bilankuša

3. Rokovi
Prijava natjecatelja iz HR putem judo registra a za strane natjecatelje putem e-maila :
petak 26.studeni 2021. do 23.59h .

4. Natjecateljska taksa
Za članove JSSDŽ
Za uzrast U10 i U12 – nema takse
Za uzrast U14 i U16 – 60,00 Kn
Za ostale Klubove iz HR i inozemstva natjecateljska taksa je 60,00 Kn za sve uzraste

Načini plaćanja natjecateljske takse:



Isključivo preko bankovnog računa judo saveza SDŽ, 21000 Split, Slobode 16a, OIB 67445490743,
IBAN: HR7824020061100823203, Erste banka u Splitu.
Ova uplata se temelji na prijavnim listama natjecatelja kluba (judo registar HJS), Kod verifikacije
listi prije službenog vaganja priložiti dokaz o uplati.
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5.Tehničke informacije - pojedinačno prvenstvo
5.1 Kategorije i uzrasti
(U10) DJECA M/Ž
DO 10 GODINA
rođ. 2012-2013. g.

Muški
24kg
-27kg
-30kg
-34kg
-38kg
-42kg
-46kg
-50kg
+50kg

Ženske.
-22kg
-25kg
-28kg
-32kg
-36kg
-40kg
-44kg
+44kg

(U12) MLAĐI
DJEČACI I
ML. DJEVOJČICE
rođ. 2010-2011.g.

Muški
-27kg
-30kg
-34kg
-38kg
-42kg
-46kg
-50kg
-55kg
+55kg

Ženske.
-28kg
-32kg
-36kg
-40kg
-44kg
-48kg
-52kg
+52kg

(U14) DJEČACI I
DJEVOJČICE
rođ. 2008..-2009.g.

(U16) MLAĐI
KADETI I
ML. KADETKINJE
rođ. 2006- 2007.g.

Muški
-30kg
-34kg
-38kg
-42kg
-46kg
-50kg
-55kg
60kg
-66kg
+66kg

Muški
-38kg
-42kg
-46kg
-50kg
-55kg
-60kg
-66kg
-73kg
-81kg
+81kg

Ženske
-32kg
-36kg
-40kg
-44kg
-48kg
-52kg
-57kg
-63kg
+63kg

Ženske
-40kg
-44kg
-48kg
-52kg
-57kg
-63kg
-70 kg
+70kg

5.2 Vaganje natjecatelja
Svi muškarci se važu u gaćicama sa 500 gr tolerancije. Žene važu se 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
Natjecanje se održava prema Pravilniku HJS, po sustavu duplog repasaža.
U težinskim kategorijama sa 4 i manje natjecatelja, borbe će se odvijati po sustavu “svatko sa svakim”.
Na natjecanju nema mogućnosti duplog starta.

Trajanje judo borbi:
djeca m/ž (U10) rođeni 2012.. - 2013. god.:
mlađi dječaci i mlađe djevojčice rođeni 2010. – 2011. god. (U12):
dječaci i djevojčice rođeni 2008. – 2009. god. (U14):
mlađi kadeti i mlađe kadetkinje rođeni 2006. – 2007 god. (U16):

1 min. i 30 sek.
2 min.
2 min.
3 min.

Natjecanje će se održati na 3 borilišta 7x7 m sa 2 metra zaštite i 2 m između borilišta.
Natjecanje započinje sa lakšim kategorijama prema težima.
Prilikom dodjele odličja pobjednici na postolju moraju biti u bijelim kimonima i bez obuće.

5.4 Oprema natjecatelja
Za kontrolu ispravnosti judogija odgovorni su treneri i natjecatelji. Judogi mora biti sukladno
dimenzijama Sokuitekija.
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5.5.Treneri
Pravila ponašanja i trenera
• 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 dvoranu i 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 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.

6. Mjere sigurnosti
Za sve vrijeme natjecanja tehnički organizator mora osigurati 2 djelatnika 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 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.





Natjecanje se provodi pod propisanim mjerama koje se odnose na pandemiju Covid-19 od strane
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Regionalnog i Nacionalnog stožera Civilne zaštite i prema
„HJS Protokolu za nastavljanje natjecanja tijekom Covid 19 pandemije.
Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost i moraju dostaviti potpisane obrasce „ Izjava o
odricanju odgovornosti HJS, Tehničkog organizatora i Kluba", te isti dostaviti na e-mail:
judo.savez.sdz@gmail.com, najkasnije do 16,00 sati 25. studenog 2021 , sve izjave jednog Kluba
trebaju biti dostavljene u jednom dokumentu od strane Kluba prijavitelja ( pojedinačne izjave
neće biti prihvaćene kao pravovaljane )
Na natjecanju neće biti dozvoljen ulaz gledateljima.

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.

7. GDPR
Odgovorna osoba kluba dužna je obavijestiti natjecatelje, te roditelje maloljetnih natjecatelja da
nastupom na ovom natjecanju daju Hrvatskom judo savezu i Judo savezu SDŽ 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.
Live stream natjecanja možete pratiti na linku : www.crojudo.com

