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PROPOZICIJE  

PRVA HRVATSKA JUDO LIGA -MUŠKI I ŽENE 2022. 
 
Organizator natjecanja: Hrvatski judo savez. 
Tehnički organizator natjecanja: JK Sakura Sv. Nedelja. 
Mjesto održavanja: Sv Nedjelja, Novaki Školska ulica br 4. Sportska dvorana OŠ 
„Vladimir Dešćak“. 
 
 
Datum održavanja: nedjelja 27.11.2022. godine. 
U Prvoj HJL za muške nastupaju klubovi: Istarski borac Pula, Pulafit Pula, Dubrovnik, 
Dugave Zagreb, Istra Poreč, Sakura Sv. Nedjelja, Panda Zagreb i Pujanke Split. 
U Prvoj HJL za žene nastupaju klubovi: Samobor, Sakura Sv Nedelja i Biokovo Makarska. 
 
 
Satnica nedjelja 27.11.2022.g. 
10.30 - 11.00 - kontrolna vaga 
11.00 – 11.30 - službena vaga 
11.30 – 12.00 ždrijeb 
12.00 otvaranje natjecanja postrojavanje ekipa, himna i početak natjecanja 
 
 
Kategorije muški: -66-73-81-90+90 kg. 
Kategorije žene: -52-57-63-70+70 kg 
Natjecanje će se održati na dva borilišta 7x7 metara sa 3 m zaštite.  
Sustav natjecanja prema Pravilniku 1. HJL. U meču se dozvoljava samo jedno pojačanje.  
Svi klubovi moraju mailom dostaviti popise svojih natjecatelja i pojačanja do srijede do 
podne 23.11.2021. godine na adresu tajništva HJS i na znanje rukovoditelja natjecanja: 
slobodan.preradovic@judo.hr, ukoliko klub ne dostavi popis svojih natjecatelja 
smatrat će se da je odustao od natjecanja. 
 
 
Obavezan je plavi i bijeli kimono. Tolerancija težine je do 1 kg. 
Prilikom dolaska na vagu natjecatelji moraju imati osobni identifikacijski dokument, a 
stranci putovnicu za provjeru identiteta. Klubovi su dužni uplatiti kotizaciju za 1. HJL u 
iznosu od 450,00 kn i kotizaciju za svako pojačanje u iznosu od 100,00 kn na žiro račun 
Hrvatskog Judo saveza IBAN HR7824020061100823203 . Rok za uplatu je isti kao i za 
dostavu popisa ekipe. 
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Za liječničke preglede natjecatelja odgovorni su njihovi klubovi. 
Svaka ekipa mora osigurati suca najmanje II. Kategorije i plaća njegove službene 
troškove. Ukoliko ekipa dođe na natjecanje bez suca prema Pravilniku lige morat će 
uplatiti novčani iznos od 1.000,00 kn na žiro račun HJS-a. 
Svi suci moraju biti nazočni u dvorani u 10.45 sati, prije početka službene vage i u 
dvorani ostaju nazočni do završetka natjecanja. Tehnički organizator natjecanja mora 
osigurati zaštitarsku službu tijekom natjecanja.  
Za pobjedničke ekipe HJS je osigurao medalje i pehare prema pravilniku natjecanja 1. 
HJL. 
 

Rukovoditelj natjecanja HJS 
Slobodan Preradović s.r. 

 
 
 
 


