
 

 

 

 

 

 

 
17. POJEDINAČNO PRVENSTVO 

ISTRE U JUDU (2022) 
 

 

sportska dvorana „MIRNA“ (Pattinaggio) 

Marulićeva 4, PULA 

Nedjelja,  30.04.2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Judo klub ISTARSKI BORAC 

 

 
 

 

 

Kontrolna vaga: 08:00 – 08:30 sati. 

Klubovi su dužni sve svoje natjecatelja prijaviti preko JUDO REGISTRA 

Hrvatskog judo saveza najkasnije 24 sati prije početka turnira. 

Kontrolna vaga je obavezna za sve natjecatelje na turniru.  

Tolerancija težine za dječake je +500gr (vaganje u gaćicama). 

Tolerancija težine za djevojčice +1000 gr ( vaganje u donjem dijelu 

kimona i majici) 

Ždrijeb: 08:30 – 09:00 

Početak natjecanja: 09:00 sati ili odmah po završetku ždrijeba. 

Natjecateljska taksa: 80,00 kn po natjecatelju.  
 

Kategorije: 
U10: (Trajanje borbi:  2 minute / NE-WAZA) 

- mlađi dječaci 2012. /2013./2014                      

-24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg 
- mlađe djevojčice 2012. /2013./2014                      

-22, -25, -28, -32, -36, -40,  -44, +44 kg 

U12: (Trajanje borbi:  2 minute / NE-WAZA) 

- mlađi dječaci 2010./2011..  

-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
- mlađe djevojčice 2010./2011 

-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 

U14: (Trajanje borbi: 2 minute) 
- stariji dječaci 2008./2009.(2010) 

-30, -34, -38,-42 ,-46, -50, -55 ,-60, -66, +66 kg 
- starije djevojčice 2008./2009.(2010) 

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

U16: (Trajanje borbi: 3 minute) 

- mlađi kadeti 2006/2007. (2008.)                                

-38,- 42 -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 
- mlađe kadetkinje 2006/2007. (2008.)                                

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

U18: (Trajanje borbi: 3 minute)  

- kadeti 2003.-2005. (2006)                                                                                                            

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg  

- kadetkinje 2003.-2005. (2006)                                                                                   

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

Juniori/Seniori 2003 i stariji (Trajanje borbi: 4 minute) 

 -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
Juniorke/Seniorke 2003. i starije (Trajanje borbi: 4 minute)                                          

-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

 

 

 
NAGRADE: 
Medalje za prvo, drugo i dva treća mjesta osigurava tehnički 

organizator.  

Pehari za sveukupni plasman 1-5 mjesta. 

SISTEM BODOVANJA: 
8 bodova – prvo mjesto;  

4 boda – drugo mjesto;  

2 boda – dva treća mjesta (broj natjecatelja tri ili više). 
 

4 boda –prvo mjesto;  

2 boda drugo mjesto ( broj natjecatelja =2). 
 

U kategoriji sa jednim natjecateljem dodjeljuje se 2 BODA  

 

POTREBNI DOKUMENTI: 
Ovjerena natjecateljska knjižica sa valjanim liječničkim 

pregledom. 

POSEBNE OBAVIJESTI: 
Za sve što je ispušteno u propozicijama primjenjuju se pravila 

IJF i HJS. 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.  

Molimo trenere i odgovorne u klubovima da upozore roditelje 

da nije dozvoljen pristup u blizinu borilišta već da budu 

isključivo na tribini za gledatelje. 

Na natjecanju mogu nastupati samo natjecatelji iz klubova 

istarske županije 

 

 

 
 

UKUPNI POBJEDNICI PRVENSTAVA ISTRE 
2004-2019 – JK ISTARSKI BORAC Pula 

 

 


