
 

 

Otvoreno prvenstvo Dubrovačko-neretvanske županije 2022. 
Sportska dvorana „Gospino polje“ 

14.05.2022.(subota) 
Judo klub Dubrovnik 1966 

 
RASPORED NATJECANJA 
 

08:30 – 09:00  Akreditacije, kontrolna vaga i prijava ekipa 
09:00 – 09:30  Službena vaga U10 
 10:15  Otvaranje i početak natjecanja 
11:00 -11:30  Službena vaga U12  
 
13:00 – 13:30  Službena vaga U14 i U16 
 

SUSTAV BODOVANJA 
8-5-3-3  u kategoriji sa 4 i više natjecatelja 
8-5-3   u kategoriji sa 3 natjecatelja 
4-2,5   u kategoriji sa 2 natjecatelja 
2,5   u kategoriji s 1 natjecateljem 
 

NAGRADE 
Medalje za prvo, drugo i dva treća mjesta 
Pehari za tri prvoplasirana kluba. 
 

U10         M -24, -27, -30, -34, -38,   U12  M -27, -30, -34, -38, -42, 
2013. i mlađi                -42, -46, -50, +50  2011. i 2012.  -46, -50, -55, +55 
1:30 min.      F -22, -25, -28, -32, -36,   2:00 min F -28, -32, -36, -40,  
                 -40, -44, +44     - -44, -48, -52, +52 
  
U14  M  -30, -34, -38, -42, -46,  U16  M -38, -42, -46, -50, -55, 
2009. i 2010.  -50, -55, -60, +66  2007. i 2008  -60, -66, -73,-81,+81 
2:00 min F -32, -36, -40, -44, -48,   3:00 min F -40, -44, -48, -52,  
   -52, -57, -63, +63     -57, -63, -70, +70 

U uzrastu U16 dozvoljene su poluge i gušenja 

 



 

 

PRIJAVE NATJECATELJA 

Prijava domaćih natjecatelja registriranih pri HJS-u se vrši preko registra HJS-a. 
Ostali strani natjecatelji prijavljuju se putem e-maila info@dubrovnikjudo.hr, ili u dvorani na dan 
natjecanja. Rok za prijavu natjecatelja je najkasnije do 12.05.2022. u 23:59.  

Natjecateljska taksa iznosi 100,00 kn (15 €) po natjecatelju. 
Podaci za uplatu: Judo klub Dubrovnik 1966, IBAN: HR8124070001100021469  

Uplatu treba izvršiti prije dolaska na natjecanje. Uplata gotovinom na sam dan natjecanja nije moguća 
osim za strane državljane. Eventualan višak uplaćenih taksi zbog nedolaska natjecatelja bit će vraćen 
na žiro račun uplatitelja.  

Obavezno je priložiti dokaz o uplati prije službenog vaganja. 
Za strane državljane potrebna je i isprava za utvrđivanje identiteta (putovnica).  

Za sve što je ispušteno u propozicijama primjenjuju se pravila IJF i HJS. Organizator ima pravo 
promjeniti propozicije prije početka natjecanja, u skladu sa promijenjenim okolnostima na dan 
natjecanja. Organizator ne preuzima odgovornost za moguće povrede natjecatelja tijekom borbi, niti 
za sigurnost njihove opreme tijekom turnira. Dežurna liječnička služba biti će prisutna tijekom cijelog 
trajanja natjecanja.  

Kontakt: 

info@dubrovnikjudo.hr 

Mateo Semiz 

+385 98 942 7023 

OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA KOJE SE ODNOSE NA PANDEMIJU COVID-19!  

 


