
V skladu s  17. členom statuta Judo zveze Slovenije, je Izvršilni odbor Judo zveze 
Slovenije (v nadaljevanju IO JZS) na svoji dopisni seji, dne 23.12.2019, potrdil 
spremenjen in dopolnjen: 

PRAVILNIK TEKMOVANJ JUDO ZVEZE SLOVENIJE 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo splošne določbe izvedbe uradnih tekmovanj Judo zveze 
Slovenije (v nadaljevanju JZS), vrste tekmovanj, način njihove organizacije in izvedbe, 
kazenske določbe in vse ostalo, kar je vezano na izvedbo uradnih tekmovanj. 

2. člen 

JZS v sodelovanju s svojimi članicami organizira posamična in ekipna tekmovanja. 

3. člen 

(1) Uradna judo tekmovanja so tekmovanja, ki so organizirana na ozemlju Republike 
Slovenije pod okriljem JZS - organizator je JZS oziroma njene članice. 

(2) Uradna tekmovanja so razdeljena na tekmovanja, ki štejejo za točkovanje za 
Slovenski pokal in na tekmovanja, ki ne štejejo za Slovenski pokal. Točkovanje za 
Slovenski pokal ureja Pravilnik o točkovanju za Slovenski pokal. 

(3) Delo sodnikov in sojenje so v pristojnosti Sodniške komisije JZS, delo delegata je v 
pristojnosti Tekmovalne in anti-doping komisije JZS. 

(4) Posamična tekmovanja, ki štejejo za točkovanje za Slovenski pokal so državna 
prvenstva in posamični turnirji (domači in mednarodni), ki jih za posamezno koledarsko 
leto določi IO JZS, v starostnih kategorijah: 
- mlajših deklic in mlajših dečkov, (U12), 
- starejših deklic in starejših dečkov, (U14), 
- mlajših kadetinj in mlajših kadetov, (U16), 
- kadetinj in kadetov, (U18), 
- mladink in mladincev, (U21), 
- mlajših članic in mlajših članov, (U23), 
- članic in članov. 

(5) Ekipna tekmovanja, ki štejejo za Slovenski pokal so urejena z drugimi pravilniki. Ta 
tekmovanja so: 
- I. in II. Slovenska judo liga, 
- Ekipni pokal Slovenije, 
- Ekipni evropski pokal. 



II URNIK IN IZVEDBA URADNIH POSAMIČNIH TEKMOVANJ 

4. člen 

(1) Vsa uradna posamična tekmovanja potekajo v soboto ali nedeljo, na najmanj dveh 
borilnih prostorih, v starostnih kategorijah mlajših kadetov in mlajših kadetinj (U16), 
kadetinj in kadetov (U18), mladink in mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov 
(U23), članic in članov oziroma na najmanj treh v starostni kategoriji mlajših deklic in 
mlajših dečkov (U12) ter starejših deklic in starejših dečkov (U14), po sledečem urniku: 
- trajanje tehtanja poteka v skladu s 28. členom tega pravilnika, 
- tekmovanje  se ne prične prej, kot v 15 minutah po končanem žrebanju. 

(2) Ta urnik se lahko spremeni le pod izrednimi pogoji, z dovoljenjem delegata 
tekmovanja. 

(3) Na uradnem tehtanju morata biti dve elektronski tehtnici, ena za ženske in ena za 
moške. Na prijavno listo se obvezno vpiše točna teža vsakega tekmovalca. 
Tekmovalec lahko nastopa samo v eni težnostni kategoriji - v tisti, za katero je stehtan, 
razen v primeru, da je na tekmovanju možnost nastopa v odprti kategoriji ali kadar 
nastopa na ekipnem tekmovanju. Na posamičnih tekmovanjih v starostni kategoriji 
članic in članov lahko tekmovalec nastopa tudi v odprti kategoriji, kamor se lahko 
prijavijo vsi prijavljeni tekmovalci na tem tekmovanju. 

(4) Dvorana, v kateri bo uradno tekmovanje, mora biti odprta vsaj 15 minut pred 
pričetkom tehtanja. 

(5) Datum in kraj posameznega uradnega tekmovanja sta navedena v koledarju JZS. 

(6) Organizator lahko s soglasjem tekmovalne komisije izvede dodaten termin uradnega 
tehtanja v starostnih kategorijah kadetinj in kadetov (U18), mladink in mladincev 
(U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov večer pred 
tekmovanjem. To velja za vsa tekmovanja razen za državna prvenstva. 

(7) Organizator mora poskrbeti, da gledalci in starši tekmovalcev ne motijo vodenja 
tekmovanja in nimajo dostopa do žirijske mize. Do žirijske mize, delegata in do vodje 
tekmovanja lahko dostopajo le licencirani trenerji klubov in uradni predstavniki kluba. 
Za vse ostale udeležence (starše, gledalce, neuradne trenerje) je dostop do žirijske 
mize, delegata in do vodje tekmovanja strogo prepovedan. 

(8) Uradna tekmovanja lahko vodijo le licencirani strokovni delavci JZS. 

III PRAVICA NASTOPA NA URADNIH TAKMOVANJIH 

5. člen 

(1) Na državnih prvenstvih imajo pravico do nastopa vsi državljani Republike Slovenije, 
ki so registrirani pri JZS za tekoče koledarsko leto, imajo veljaven zdravniški pregled, 
ki ne sme biti starejši od 12 mesecev. 

(2) Na uradnih tekmovanjih JZS imajo pravico do nastopa vsi državljani Republike 
Slovenije, ki so registrirani za tekoče koledarsko leto, imajo veljaven zdravniški 
pregled, ki ne sme biti starejši od 12 mesecev. Nastopajo lahko tudi tuji državljani, ki 
se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom. 
 
 



 

STAROSTNE KATEGORIJE 

6. člen 

(1) Določene so naslednje starostne kategorije: 
Tekmovanja v starostnih skupinah, ki se ne točkujejo za Slovenski pokal in nimajo 

državnega prvenstva: 
- mlajše cicibanke in mlajši cicibani, (U8), 
- cicibanke in cicibani, (U10). 

Tekmovanja v starostnih skupinah, ki se točkujejo za Slovenski pokal in imajo 
Festival juda: 

- mlajše deklice in mlajši dečki, (U12). 

Tekmovanja v starostnih skupinah, ki se točkujejo za Slovenski pokal in imajo 
državno prvenstvo: 

- starejše deklice in starejši dečki, (U14), 
- mlajše kadetinje in mlajši kadeti, (U16), 
- kadetinje in kadeti, (U18), 
- mladinke in mladinci, (U21), 
- mlajše članice in mlajši člani, (U23), 
- članice in člani. 

(2) Posebnost tekmovanj je Festival juda, ki je organiziran za starostne kategorije 
mlajših deklic in mlajših dečkov (U12) ter se izvede pod okriljem JZS in se za 
Slovenski pokal točkuje dvojno, v primerjavi z uradnimi turnirji starostne kategorije 
(U12). 

V POSAMIČNA DRŽAVNA PRVENSTVA 

7. člen 

Posamična državna prvenstva, ki potekajo pod okriljem JZS, so: 
- državno prvenstvo za starejše deklice in starejše dečke, (U14), 
- državno prvenstvo za mlajše kadetinje in mlajše kadete, (U16), 
- državno prvenstvo za kadetinje in kadete, (U18), 
- državno prvenstvo za mladinke in mladince, (U21), 
- državno prvenstvo za mlajše članice in mlajše člane, (U23), 
- državno prvenstvo za članice in člane, 
- državno prvenstvo za veterane, 
- državno prvenstvo po pasovih, 
- državno prvenstvo v katah 
- državno prvenstvo v inkluzivnem judu. 

VI TEŽNOSTNE KATEGORIJE 

8. člen 
JZS vsako leto izda pravilnik, v katerem določi starostne in težnostne kategorije za 
oba spola starostnih kategorij.  

IV 



 

VII CAS TRAJANJA BORB 

9. člen 

JZS vsako leto izda  pravilnik, v katerem določi čas trajanja borb za določene 
starostne kategorije. 

VIII TEKMOVALNI SISTEM IN TEKMOVALNA PRAVILA 

10. člen 

(1) En tekmovalec v težnostni kategoriji: 
Osvoji prvo mesto. To velja za vse starostne kategorije. 

(2) Dva tekmovalca v težnostni kategoriji: 
Končni zmagovalec je tisti, ki prvi zmaga dve borbi. 

(3) Trije, štirje, pet tekmovalcev v težnostni kategoriji: 
Tekmovalci se pomerijo med seboj po sistemu vsak z vsakim (round robin). Končno 
uvrstitev določa seštevek zmag. Če je ta izenačen, odloča seštevek tehničnih točk. Če 
je tudi seštevek tehničnih točk izenačen, šteje zmaga v medsebojnem dvoboju. Če 
pride do kroga medsebojnih zmagovalcev (vsak ima po 1 zmago in 1 poraz ter enako 
število osvojenih tehničnih točk), je višje uvrščen tekmovalec, ki je na uradnem tehtanju 
lažji. Podeli se po ena zlata, srebrna in bronasta medalja. 

(4) Trije, štirje ali pet tekmovalcev na državnem prvenstvu v težnostni kategoriji v 
starostnih kategorijah mlajših kadetinj in kadetov (U16), kadetinj in kadetov (U18), 
mladink in mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov 
velja tekmovalni sistem 3. odstavka 10. člena tega pravilnika. 

(5) Šest ali sedem tekmovalcev na državnem prvenstvu v težnostni kategoriji v 
starostnih kategorijah mlajših kadetinj in kadetov (U16), kadetinj in kadetov (U18), 
mladink in mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov, 
velja tekmovalni sistem dveh skupin. Pri žrebu se oblikuje skupina A in skupina B. 
Znotraj skupine se tekmovalci pomerijo po sistemu vsak z vsakim. Zmagovalec 
skupine A je 1. nosilec polfinala in zmagovalec skupine B je 2. nosilec polfinala. 
Drugo uvrščeni v skupini A je 3. nosilec polfinala in drugo uvrščeni v skupini B je 4. 
nosilec polfinala. Tretje uvrščena v skupinah zasedeta 5. mesto. Poraženca polfinala 
osvojita 3. mesto. Zmagovalca polfinala se borita v finalu. 

(6) Šest in več tekmovalcev v težnostni kategoriji, razen na državnem prvenstvu 
starostnih kategorij mlajših kadetinj in kadetov (U16), kadetinj in kadetov (U18), 
mladink in mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov, 
kjer je osem tekmovalcev in več: 
- kup sistem z dvojnimi popravnimi borbami. 

11. člen 

V kolikor poteka uradno tekmovanje v konkurenci, ki šteje za točkovanje za Slovenski 
pokal in v konkurenci, ki ne šteje za točkovanje za Slovenski pokal ter je začetek 
tekmovanja najavljen istočasno, se najprej izpelje tekmovanje v konkurenci, ki šteje za 
točkovanje za Slovenski pokal, šele nato tekmovanje v konkurenci, ki ne šteje za 
točkovanje za Slovenski pokal. 

12. Člen 

V vseh starostnih kategorijah veljajo sodniška pravila Mednarodne judo federacije 



 

(IJF), razen v primeru, da so za določeno starostno kategorijo navedena prilagojena 
pravila. 

13. Člen 

Tekmovalec lahko modro kimono uporablja samo kot drugo klicani na tekmovanju za 
vsako posamezno borbo.  
 
Na članskem državnem prvenstvu je obvezna uporaba bele kimone za prvo klicanega 
tekmovalca in modre kimone za drugo klicanega tekmovalca. 

14. člen 

Mlajši cicibani (U8) 

Prepovedano je izvajati tehnike: 
- vzvodov - kansetsu waza, 
- davljenj - shime waza, 
- metov neposredno z obeh kolen (drop seoi nage, ...), 
- stiskanje z roko okrog vratu in izvajanje tehnik z neposrednim metanjem ali 
vlečenjem na glavo, 
- prepovedano je direktno izvajanje telesnih metov. 

Pred pričetkom borbe se nasprotnika primeta dvoročno za kimoni. 
 

15. Člen 

Cicibanke in cicibani (U10) 

Prepovedano je izvajati tehnike: 
- vzvodov - kansetsu waza, 
- davljenj - shime waza, 
- metov neposredno z obeh kolen (drop seoi nage, ...), 
- stiskanje z roko okrog vratu in izvajanje tehnik z neposrednim metanjem ali 
vlečenjem na glavo, 
- prepovedano je direktno izvajanje telesnih metov. 

 
16. člen 

Mlajše deklice in mlajši dečki (U12) 

Prepovedano je izvajati tehnike: 
- tehnike vzvodov - kansetsu waza, 
- tehnike davljenj - shime waza, 
- metov neposredno z obeh kolen (drop seoi nage, ...) 

17. člen 

Starejše deklice in starejši dečki (U14) 

Prepovedano je izvajati tehnike: 
- tehnike vzvodov - kansetsu waza, 
- prepovedane so tehnike davljenj - shime waza. 



 

18. Člen 

Mlajše kadetinje in mlajši kadeti (U16) 

Dovoljene so tehnike vzvodov - kansetsu waza, prepovedane so tehnike davljenj - 
shime waza. 

19. člen 

Državno prvenstvo po pasovih 

(1) Na državnem prvenstvu po pasovih lahko nastopajo registrirane tekmovalke in 
tekmovalci, ki so državljani Republike Slovenije, in ki v tekočem koledarskem letu 
dopolnijo najmanj 16 let (oba letnika kadetinj in kadetov) in so nosilci šolskih (kyu) pasov 
v judu. 

(2) Na tem državnem prvenstvu veljajo sodniška pravila Mednarodne judo federacije 
(IJF). 

(3) Težnostne kategorije, v katerih nastopajo tekmovalke in tekmovalci: 
- tekmovalke: -57 kg in +57 kg, 
- tekmovalci: -73 kg in +73 kg. 

(4) Zmagovalec ne more prejeti višje stopnje pasu, v kolikor je napredoval v stopnji 
pasu v zadnjih treh mesecih. 

(5) Kategorije pasov za oba spola: 

Rumeni pas (7. kyu) 

Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci belega (9. kyu) oziroma belo-
rumenega pasu (8. kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 
7. kyu, v kolikor sta posamezni težnostni kategoriji vsaj 2 (dva) tekmovalca oziroma 
tekmovalki. 

Oranžni pas (5. kyu) 

Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci rumenega (7. kyu) oziroma rumeno-
oranžnega pasu (6. kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 
5. kyu, v kolikor sta posamezni težnostni kategoriji vsaj 2 (dva) tekmovalca oziroma 
tekmovalki. 

Zeleni pas (3. kyu) 

Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci oranžnega (5. kyu) oziroma oranžno-
zelenega pasu (4. kyu). Zmagovalka oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 
3. kyu, v kolikor sta posamezni težnostni kategoriji vsaj 2 (dva) tekmovalca oziroma 
tekmovalki. 

Modri pas (2. kyu) 
Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci zelenega pasu (3. kyu). Zmagovalka 
oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 2. kyu, v kolikor sta posamezni 
težnostni kategoriji vsaj 4 (štirje) tekmovalci oziroma tekmovalke. 



 

Rjavi pas (1. kyu) 

Nastopajo tekmovalke in tekmovalci, ki so nosilci modrega pasu (2. kyu). Zmagovalka 
oziroma zmagovalec prejme višjo stopnjo pasu - 1. kyu, v kolikor sta posamezni 
težnostni kategoriji vsaj 4 (štirje) tekmovalci oziroma tekmovalke. 

20. člen 

Državno prvenstvo v katah 

Pravila, način izvedbe in organizacija državnega prvenstva v katah spada v pristojnost 
Komisije za kate Judo zveze Slovenije. 

Državno prvenstvo za veterane 

Pravila, način izvedbe in organizacija državnega prvenstva v katah spada v pristojnost 
Komisije za veteranski judo Judo zveze Slovenije. 

Državno prvenstvo v inkluzivnem judu 

Pravila, način izvedbe in organizacija državnega prvenstva v katah spada v pristojnost 
Komisije za inkluzivni judo Judo zveze Slovenije. 

IX PRIJAVA IN TEKMOVALNA TAKSA 

21. člen 

(1) Višino tekmovalne takse na uradnih tekmovanjih določa IO JZS za vsako koledarsko 

leto posebej. 
(2) Prijava tekmovalk in tekmovalcev za uradna tekmovanja se vršijo prek spletne 
aplikacije JZS. Vsi klubi so dolžni svoje tekmovalce za tekmovanje prijaviti najkasneje 
dva dni pred tekmovanjem (v četrtek, če je tekmovanje v soboto; v petek, če je 
tekmovanje v nedeljo). 

(3) V primeru kršitev določil 2.  odstavka tega člena lahko organizator tekmovanja 
klubu zaračuna višjo tekmovalno takso, kot je določena v ceniku JZS. V kolikor bo 
organizator to storil, mora biti to predhodno opredeljeno v razpisu tekmovanja. 

Predstavnik kluba prinese podpisan izpis prijave prek spletne aplikacije JZS na 
tehtanje, kjer delegat tekmovanja preveri težo posameznega prijavljenega tekmovalca, 
registracijo in zdravniški pregled ter podpiše izpis. 

(5) Tekmovalci morajo biti registrirani pri JZS za tekoče koledarsko leto. 

(6) Vsak tekmovalec ob registraciji prejme člansko kartico, s katero tekmovalci 
izkazujejo identifikacijo. 

 

X ORGANIZACIJA DRŽAVNIH PRVENSTEV 

22. člen 

(1) Organizator vseh posamičnih državnih prvenstev je JZS, pri kateri je vplačana vsa 



 

tekmovalna taksa. JZS za vsa posamična državna prvenstva pokrije stroške sodnikov 
ter zagotovi prevoz elektronskih semaforjev in uradne opreme JZS na posamično 
državno prvenstvo. 

(2) Razpis za vsa državna prvenstva pripravi in razpošlje generalni sekretar JZS 
najkasneje 30 dni pred posamičnim državnim prvenstvom. Tehnični organizator je 
dolžan pisno obvestiti generalnega sekretarja JZS o naslovu in imenu dvorane, v kateri 
bo posamično državno prvenstvo, in o morebitni možnosti nastanitve vsaj 45 dni pred 
posamičnim državnim prvenstvom. 

23. člen 

Tehnični organizator državnega prvenstva 
(1) Tehnični organizator državnega prvenstva je tista zveza, društvo ali klub, ki se 
prijavi za izvedbo državnega prvenstva in ki mu IO JZS dodeli organizacijo državnega 
prvenstva. 

(2) Tehnični organizator je dolžan zagotoviti: 
1. obvestilo, poslano z elektronsko pošto, s potrditvijo prejema za uradne osebe 

tekmovanja o kraju in času tekmovanja vsaj 10 dni pred datumom tekmovanja, 
2. športno dvorano s tribunami za gledalce, 
3. dvorana mora imeti vsaj dve slačilnici s tušem in sanitarijami, 
4. za vse starostne kategorije morajo dimenzije dvorane zadostovati za postavitev 

vsaj treh borilnih prostorov. Za starostno kategorijo starejših deklic in starejših 
dečkov, (U14) borilni prostor obsega najmanj 6 x 6 m, s 3 m zaščitnega prostora 
med borilnimi prostori in 2 m zaščitnega prostora okoli borilnih prostorov. Za 
starostno skupino mlajših kadetinj in kadetov (U16), borilni prostor obsega najmanj 
6 x 6 m, s 3 m zaščitnega prostora med borilnimi prostori in 3 m zaščitnega prostora 
okoli borilnih prostorov. Za starostne kategorije kadetinj in kadetov (U18), mladink 
in mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov  borilni 
prostor obsega najmanj 7 x 7 m in 3 m zaščitnega prostora okoli borilnih prostorov. 

5. dežurnega zdravnika (27. člen pravilnika), ki mora biti prisoten ves čas tekmovanja, 
6. vsaj eno osebo usposobljeno za vodjo semaforja na vsakem borilnem prostoru ter 

vsaj še eno osebo za pomoč pri delu s semaforjem, 
7. izobesiti na vidnem mestu zastave Republike Slovenije, Evropske unije in JZS, 
8. glavno žirijsko mizo z zadostnim številom stolov za vse uradne osebe na 

tekmovanju, 
9. dva stola za vsak borilni prostor za stranske sodnike, 
10. računalnik in monitor za vsak borilni prostor, 
11. dva prostora za tehtanje, ločeno za ženske in moške, 
12. gledalci morajo biti od tekmovalnega prostora oddaljeni najmanj 2 metra, 
13. temperatura v dvorani ne sme biti nižja od 18° Celzija in ne višja od 28° Celzija, 
14. reditelje z vidnimi označbami na oblačilih, 
15. eno ali dve osebi za vodenje tekmovalnih list in vodenje tekmovanja, 
16. dva stola za trenerje ob vsakem borilnem prostoru, 
17. ozvočenje, 
18. kvalitetno predvajanje himne v času otvoritve državnega prvenstva, 
19. ograjo ali podobno opremo za razmejitev tekmovalnega prostora in gledalcev, 
20. zmagovali oder za podelitev priznanj, 
21. organizatorji tekmovanj so dolžni v skladu s Sodniškimi pravili poskrbeti za 

postavitev CARE sistema. CARE sistem se vzpostavi pri naslednjih tekmovanjih: 
- na tekmovanjih za slovenski pokal za starostne kategorije kadetinj in kadetov 
(U18), mladink in mladincev (U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic 
in članov, 
- na ekipnih tekmovanjih 1. in 2. Slovenske judo lige ter ekipnih pokalih, 
- na državnih prvenstvih, 



 

22. organizator tekmovanja mora po elektronski pošti v pisarno JZS v treh dneh 
dostaviti fotografije s tekmovanja, 

23. vse ostalo, kar je zajeto v sodniških pravilih JZS ali v priročniku za organizacijo 
tekmovanj in je potrebno za nemoteno in kvalitetno izvedbo posamičnega 
državnega prvenstva. 
 

24. člen 

Nagrade 
(1) Medalje za prva tri osvojena mesta zagotovi JZS. 

(2) Nosilci medalj morajo biti med podelitvijo medalj in priznanj na državnih prvenstvih 
oblečeni v beli kimono. 

XI OSTALA POSAMIČNA URADNA TEKMOVANJA JZS 

25. člen 

(1) Organizator vseh ostalih posamičnih uradnih tekmovanj JZS so klubi, društva ali 
zveze, katerih tekmovanja so uvrščena v koledar tekmovanj JZS za tekoče koledarsko 
leto. Pri organizatorju se vplača vsa tekmovalna taksa. 

(2) Organizator tekmovanja je dolžan pripraviti razpis tekmovanja in ga vsaj 30 dni pred 
tekmovanjem poslati na sedež JZS. JZS razpis pregleda in potrdi v roku petih dni. V 
kolikor razpis ne ustreza zahtevam, organizatorju pošlje zahteve za popravke razpisa. 
Pravilno pripravljen razpis JZS pošlje klubom JZS. 

(3) Organizator tekmovanja je dolžan v razpis tekmovanja navesti, da je obvezna 
uporaba bele kimone prvo klicanega tekmovalca na tekmovanju. 

(4) V enem dnevu se lahko na enem tekmovanju izvede uradno tekmovanje za največ 
tri starostne skupine. 

(5) V kolikor organizator uradno tekmovanje združuje z neuradnim tekmovanjem, se 
mora vedno najprej izvesti uradno tekmovanje in šele nato neuradno. 

26. člen 

(1) Tehnični organizator je dolžan zagotoviti: 

1. obvestilo, poslano z elektronsko pošto, s potrditvijo prejema za uradne 
osebe tekmovanja o kraju in času tekmovanja vsaj 10 dni pred datumom 
tekmovanja, 

2. športno dvorano s tribunami za gledalce, 
3. dvorana mora imeti vsaj dve slačilnici s tušem in sanitarijami, 
4. za vse starostne kategorije morajo dimenzije dvorane zadostovati za 

postavitev vsaj treh borilnih prostorov. Za starostno kategorijo mlajših deklic 
in mlajših dečkov (U12) borilni prostor obsega najmanj 5 x 5 m, s 3 m 
zaščitnega prostora med borilnimi prostori in 2 m zaščitnega prostora okoli 
borilnih prostorov. Za starostno kategorijo starejših deklic in starejših 
dečkov (U14) borilni prostor obsega najmanj 6 x 6 m, s 3 m zaščitnega 
prostora med borilnimi prostori in 2 m zaščitnega prostora okoli borilnih 
prostorov. Za starostno skupino mlajših kadetinj in mlajših kadetov (U16) 
borilni prostor obsega najmanj 6 x 6 m, s 3 m zaščitnega prostora med 
borilnimi prostori in 3 m zaščitnega prostora okoli borilnih prostorov. Za 
starostne kategorije kadetinj in kadetov (U18), mladink in mladincev (U21), 



 

mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in članov borilni prostor 
obsega najmanj 7 x 7 m in 3 m zaščitnega prostora okoli borilnih prostorov. 

5. dežurnega zdravnika (27. člen pravilnika), ki mora biti prisoten ves čas 
tekmovanja, 

6. vsaj eno osebo usposobljeno za vodjo semaforja na vsakem borilnem 
prostoru ter vsaj še eno osebo za pomoč pri delu s semaforjem, 

7. izobesiti na vidnem mestu zastave Republike Slovenije in JZS, 
8. glavno žirijsko mizo z zadostnim številom stolov za vse uradne osebe na 

tekmovanju, 
9. dva stola za vsak borilni prostor za stranske sodnike, 
10. računalnik in monitor za vsak borilni prostor, 
11. dva prostora za tehtanje, ločeno za ženske in moške, 
12. gledalci morajo biti od tekmovalnega prostora oddaljeni najmanj 2 metra, 
13. temperatura v dvorani ne sme biti nižja od 18° Celzija in ne višja od 28° 

Celzija, 
14. reditelje z vidnimi označbami na oblačilih, 
15. eno ali dve osebi za vodenje tekmovalnih list in vodenje tekmovanja, 
16. dva stola za trenerje ob vsakem borilnem prostoru, 
17. ozvočenje, 
18. ograjo ali podobno opremo za razmejitev tekmovalnega prostora in 

gledalcev, 
19. zmagovali oder za podelitev priznanj, 
20. organizator tekmovanja mora po elektronski pošti v pisarno JZS v treh 

dneh dostaviti fotografije s tekmovanja, 
21. organizatorji tekmovanj so dolžni v skladu s Sodniškimi pravili poskrbeti za 

postavitev 
CARE sistema. CARE sistem se vzpostavi pri naslednjih tekmovanjih:
 - 

na tekmovanjih za slovenski pokal za starostne 
kategorije kadetinj in kadetov (U18), mladink in mladincev 
(U21), mlajših članic in mlajših članov (U23) ter članic in 
članov - na ekipnih tekmovanjih 1. in 2. Slovenske judo 
lige. 

23.22. vse ostalo, kar je zajeto v sodniških pravilih JZS ali v priročniku za 
organizacijo tekmovanj in je potrebno za nemoteno in kvalitetno izvedbo 
posamičnega državnega prvenstva. 

24.23. minimalna starost, ki jo mora dopolniti upravljavec semaforja za 
rezultate je 14 let. 

(2) Na posamičnih uradnih tekmovanjih JZS se nagrade in medalje podelijo takoj po 
končanem tekmovanju v posamezni starostni skupini. 

(3) Nosilci medalj morajo biti med podelitvijo medalj in priznanj oblečeni v beli kimoni 
ali klubsko trenirko. 

XII ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 

27. člen 

Nobeno uradno tekmovanje se ne sme pričeti in trajati brez prisotnosti zdravnika. 



 

XIII TEHTANJE 

28. člen 

Za tekmovanja starostnih kategorij mlajših deklic in mlajših dečkov (U12) in starejših 
deklic in starejših dečkov (U14) traja uradno tehtanje 45 minut. Prične se uro in pol 
pred pričetkom tekmovanja za posamezno starostno kategorijo. 

Za tekmovanja ostalih starostnih kategorij traja uradno tehtanje 45 minut  v primeru, 
da se naenkrat opravlja tehtanje za 1 starostno kategorijo, in 1 uro 15 minut v primeru, 
da se istočasno opravlja tehtanje za dve starostni kategoriji (v tem primeru se 
tekmovanje prične dve uri pred pričetkom tekmovanja ali pod pogojem iz 6. točke 4. 
člena pravilnika). 

V primeru, da tekmovalec v istem dnevu tekmuje v dveh starostnih kategorijah, se prvo 
tehtanje upošteva tudi za nadaljnji nastop. 

29. člen 

Tehtanje vodi licenciran sodnik JZS oziroma delegat, kateri na prijavno listo vpiše 
točno težo vsake tekmovalke oziroma tekmovalca. Tehnični organizator mora 
poskrbeti, da je na tehtanju tekmovalk uradna oseba ženskega spola (sodnica oziroma 
delegatka), na tehtanju tekmovalcev pa uradna oseba moškega spola (sodnik oziroma 
delegat). 

30. člen 

Tekmovalka ali tekmovalec lahko pride na tehtanje po prijavi pri delegatu, ki preveri ali 
ta izpolnjuje vse predpisane pogoje za nastop na tekmovanju. 

31. člen 

Na tekmovanjih, ki štejejo za točkovanje za Slovenski pokal, je obvezna uporaba 
elektronskih tehtnic. 

XIV ŽREBANJE 

32. člen 
(1) Žrebanje se izvede računalniško, s programsko opremo, ki jo potrdi JZS. Traja 30 
minut in se prične 45 minut pred pričetkom tekmovanja za posamezno starostno 
kategorijo. 

(2) Žrebanje je javno in prisostvujejo mu lahko vsi trenerji. 

(3) Žrebanje na državnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah mora potekati v 
posebnem prostoru, v katerem mora organizator zagotoviti projektor, mizo za vodjo 
žreba in delegata, ter dovolj stolov za trenerje. 

(4) Na posamičnem državnem prvenstvu se pred vsakim žrebanjem v vsaki težnostni 
kategoriji postavijo nosilci - nosilci medalj z zadnjega DP za posamezno starostno 
kategorijo. Lanskoletni zmagovalec na številko 1, drugo uvrščeni na številko 2, prvi 
tretje uvrščeni po tekmovalni listi z lanskoletnega državnega prvenstva na številko 3 in 
drugi tretje uvrščeni po tekmovalni listi z lanskoletnega državnega prvenstva na 
številko 4. 



 

XV URADNE OSEBE NA TEKMOVANJIH 

33. člen 

(1) Uradne osebe so: 
- predsednik JZS, 
- podpredsednik JZS, 
- generalni sekretar JZS, 
- delegat tekmovanja, 
- vodja tekmovanja, 
- delegirani sodniki, 
- nadzornik sojenja, 
- časomerilci, 
- zdravnik, 
- predstavnik organizatorja, 
- člani rediteljske službe. 

XVI POVRAČILA STROŠKOV URADNIM OSEBAM NA TEKMOVANJIH 

34. člen 

Povračila stroškov uradnim osebam na tekmovanjih se izvedejo v skladu za letnim 

cenikom JZS. 

Državna prvenstva 
(1) JZS pokriva stroške delegiranih sodnikov, nadzornika sojenja, vodjo tekmovanja in 

delegata tekmovanja. JZS pokriva tudi stroške enega od funkcionarjev zveze, ki so 
na tekmovanju prisotni kot uradni predstavnik JZS. Funkcionarji, ki so upravičeni do 
povračila stroškov so predsednik JZS, podpredsednika JZS ali generalni sekretar 
JZS. 

(2) Stroške zdravnika, najema in priprave dvorane pokriva tehnični organizator 

državnega prvenstva. 

35. člen 

Ostala tekmovanja, ki štejejo za točkovanje za Slovenski pokal 
Organizator pokriva vse stroške tekmovanja. 

36. člen 

Ostala uradna tekmovanja 
Organizator pokriva vse stroške tekmovanja. 

XVII PRESTAVITEV IN ODPOVED TEKMOVANJA 

37. člen 

Tekmovanje se lahko prestavi oz. odpove zaradi: 
1. Odredbe državnih organov oz. organov lokalne skupnosti; 
2. Objektivne situacije, ki onemogoča regularno izvedbo tekmovanja - sklep delegata 

tekmovanja; 



 

3. Nezmožnosti organizatorja, da odpravi tehnične nepravilnosti v roku 60 minut od 
trenutka, ko je delegat tekmovanja sam zaznal nepravilnost ali prejel pritožbo v 
zvezi s tem; 

4. Odpovedi organizatorja. 
38. člen 

(1) Za prestavitev/odpoved tekmovanja po 1. in 2. točki 37. člena tega pravilnika mora 
organizator organizirati tekmovanje v terminu, ki mu ustreza. V primeru odpovedi, mora 
organizator udeležencem vrniti vplačano tekmovalno takso. 
(2) Za prestavitev/odpoved tekmovanja po 3. in 4. točki 37. člena tega pravilnika, je 
organizator kaznovan v skladu s 46. členom tega pravilnika. 

XVIII PREKINITEV TEKMOVANJA 

39. člen 

(1) Prekinitev tekmovanja je lahko začasna ali dokončna. 

(2) O prekinitvi tekmovanja odloča delegat tekmovanja, tako da upošteva interese vseh 

sodelujočih. 

40. člen 

Začasna prekinitev tekmovanja 
Tekmovanje se začasno prekine zaradi: 
1. Odločbe državnih organov oz. organov lokalne skupnosti; 
2. Neprimerne temperature v dvorani - 13. točka 2. odstavka 23. člena tega pravilnika; 
3. Osvetlitve v dvorani, ki ne zadošča minimalnim tehničnim kriterijem; 
4. Poškodovanja blazin oziroma drugih pripomočkov, ki onemogočajo izvedbe 
tekmovanja; 
5. Neprimernega obnašanja publike po uradnem opozorilu delegata tekmovanja; 
6. Metanja različnih predmetov na blazine, na sodnike oz. druge uradne osebe 
tekmovanja; 
7. Nereda na blazinah, ki je bil povzročen zaradi vpada publike na blazine ali 

kakršnega koli obračunavanja med tekmovalci, trenerji ali drugimi osebami v 
dvorani; 

8. Odsotnost zdravniške službe v času tekmovanja; 
9. Ostalih nenavedenih vzrokov, za katere delegat tekmovanja oceni, da 

onemogočajo regularno izvedbo tekmovanja; 
10. Ko se za žirijsko mizo pojavijo osebe, ki niso v sklopu organizatorja ali Judo zveze 

Slovenije. 
41. člen 

Dokončna prekinitev tekmovanja 
Tekmovanje se dokončno prekine v primerih: 
1. če v primeru začasne odpovedi tekmovanja v roku 60 minut niso odpravljene 

nepravilnosti, ali če se dogodki iz 42. člena tega pravilnika ponovijo; 
2. neposrednega fizičnega napada na delegata. 

42. člen 

(1) Organizator je za preprečitev dogodkov po 5., 6. in 7. točki 40. člena tega pravilnika 
dolžan: 



 

- oddaljiti s tekmovanja publiko ali del publike (5. točka 40. člena), 
- oddaljiti s tekmovanja osebe, ki so sodelovale pri ustvarjanju nereda oz. obračunu 

(7. točka 40. člena). 

(2) Po ugotovitvi krivde za prekinitev tekmovanja, mora delegat sodelujoče prijaviti 
pristojnemu disciplinskemu organu JZS. Disciplinski organ JZS mora sprejeti odločitev 
o možnosti priznanja do takrat doseženih rezultatov na tekmovanju, v kolikor je prišlo do 
trajne prekinitve tekmovanja. 

XIX POSTOPEK V PRIMERU NEPRAVILNOSTI NA URADNEM 
TEKMOVANJU 

43. člen 

(1) Vsak klub ali uradna oseba ima pravico do pritožbe v kolikor je mnenja, da izvedba 
tekmovanja ni v skladu s tem pravilnikom oz. s sklepi IO JZS. 

(2) Pritožbo se pisno vroči delegatu tekmovanja najkasneje v 15 minutah po koncu 
tekmovanja. Ob vložitvi pritožbe je potrebno vplačati takso za pritožbo v višini 25 €. 

(3) Kršitve, ki izhajajo iz 23. člena ali 26. člena tega pravilnika in pritožbe v zvezi z njimi, 
mora delegat rešiti v najkrajšem možnem času na kraju samem. Odločitev delegata je 
dokončna. 

44. člen 

(1) Ostale pritožbe, ki izhajajo iz odločitev sodnikov in ostalih uradnih oseb, morajo biti 
pisno vročene delegatu tekmovanja najkasneje v 15 minutah po koncu tekmovanja. Ob 
vložitvi pritožbe je potrebno vplačati takso za pritožbo v višini 25 €. 

(2) Delegat tekmovanja mora predati pritožbo in zapisnik tekmovanja generalnemu 
sekretarju JZS najkasneje v dveh (2) dneh, ta mora o pritožbi pisno obvestiti pristojno 
komisijo JZS najkasneje v dveh (2) dneh. Tekmovalna komisija JZS je prvostopenjski 
organ za reševanje pritožb. O pritožbi mora odločiti v 15 dneh po njenem prejemu. 

XX KOLEDAR TEKMOVANJ 

45. člen 

(1) Koledar se sestavi za 1 koledarsko leto vnaprej. Sestavi ga generalni sekretar JZS 
v sodelovanju s strokovnim direktorjem JZS oziroma osebo, ki jo ta pooblasti. 

(2) Koledar uradnih tekmovanj sprejme IO JZS na predlog generalnega sekretarja JZS 
praviloma na oktobrski seji za prihodnje koledarsko leto. 

(3) Sestavi se lahko okviren 4-letni koledar tekmovanj za olimpijski ciklus. 

(4) Sprejet koledar tekmovanj za določeno koledarsko leto se lahko spreminja samo v 
izjemnih primerih, o čemer sklepa IO JZS na predlog tekmovalne komisije JZS oziroma 
strokovnega direktorja JZS. 



 

XXI KAZENSKE DOLOČBE 

46. člen 

Za nespoštovanje tega pravilnika so predvidene naslednje globe, ki jih na podlagi 
zapisnika delegata tekmovanja z izstavitvijo računa izda generalni sekretar JZS: 

1. S kaznijo 500 € se kaznuje tehničnega organizatorja, ki odpove tekmovanje 14 dni ali 
manj pred tekmovanjem. Z isto kaznijo bo kaznovan tudi tehnični organizator, ki ni 
popolnoma zagotovil pogojev za izvedbo tekmovanja, ki so navedeni v 1., 2., 3., 4. 
in 5. točki 2. odstavka 23. člena, ali v 1., 2., 3., 4. in 5. točki 2. odstavka 26. člena 
tega pravilnika. V primeru ponovitve enake kršitve, isti organizator ne sme v 
naslednjih dveh (2) letih organizirati nobenega uradnega tekmovanja JZS. 

2. S kaznijo 400 € se kaznuje tehničnega organizatorja, ki ni v celoti zagotovil pogojev 
za izvedbo tekmovanja, ki so navedeni v 6., 7., 8. in 9. točki 2. odstavka 23. člena, 
ali v 6., 7., 8. in 9. točki 2. odstavka 26. člena tega pravilnika. V primeru ponovitve 
enake kršitve, isti organizator ne sme v naslednjem (1) letu organizirati nobenega 
uradnega tekmovanja JZS. 

3. S kaznijo 300 € se kaznuje tehničnega organizatorja, ki ni v celoti zagotovil pogojev 
za izvedbo tekmovanja, ki so navedeni v 10. in 11. točki 2. odstavka 23. člena, ali 
10. in 11. točki 2. odstavka 26. člena tega pravilnika. V primeru ponovitve enake 
kršitve, isti organizator ne sme v naslednjih šestih (6) mesecih organizirati nobenega 
uradnega tekmovanja JZS. 

4. S kaznijo 200 € se kaznuje tehničnega organizatorja, ki ni v celoti zagotovil pogojev 
za izvedbo tekmovanja, ki so navedeni v 12., 13., 14., 15. točki 2. odstavka 23. člena, 
ali v 12., 13., 14., 15. točki 2. odstavka 26. člena tega pravilnika. V primeru ponovitve 
enake kršitve, isti organizator ne sme v naslednjih treh (3) mesecih organizirati 
nobenega uradnega tekmovanja JZS. 

5. S kaznijo 100 € se kaznuje tehničnega organizatorja, ki ni v celoti zagotovil pogojev 
za izvedbo tekmovanja, ki so navedeni v 16., 17., 18., 19., 20. in 21. točki 2. odstavka 
23. člena, ali v 16., 17., 18., 19., 20. in 21. točki 2. odstavka 26. člena tega pravilnika. 
V primeru ponovitve enake kršitve, isti organizator ne sme v naslednjem enem (1) 
letu organizirati nobenega uradnega tekmovanja JZS. 

6. S kaznijo 1.500 € se kaznuje organizatorja tekmovanja, ki organizira tekmovanje z 
uradnim nazivom (državno prvenstvo) brez vednosti oziroma potrditve Judo zveze 
Slovenije. 

7. Za nešportno obnašanje tekmovalcev, uradnih oseb ali staršev se judo klubu v 
katerem so te osebe včlanjeni se za prvi nešportni dogodek izda pisni opomin z 
obrazložitvijo pristojne komisije Judo zveze Slovenije o nastali situaciji. V kolikor se 
iz istega leta s strani članov istega judo kluba nešportno vedenje ponovi se judo klub 
kaznuje s kaznijo v višini 100 €. 

(2) Generalni sekretar JZS mora kršitelju izstaviti račun za globo najkasneje v osmih (8) 
dneh po prejemu zapisnika delegata in o tem takoj pisno obvestiti tekmovalno komisijo 
JZS. 

(3) Člani tehničnega organizatorja (zveze ali kluba), ki je kaznovan, ne bodo mogli 
nastopati na uradnih tekmovanjih JZS in za reprezentanco, dokler ne bo poravnana 
denarna kazen na račun JZS. 

(4) Poleg navedenega lahko tekmovalna komisija JZS oziroma IO JZS sprožita 
disciplinski postopek proti kateri koli osebi, ki krši ta pravilnik na uradnih tekmovanjih 
JZS. Takšna kršitev mora biti zapisana v poročilu s tekmovanja. 



 

XXII PRITOŽBENI POSTOPEK 

47. člen 
Pritožbeni postopek 
(1) Vsak klub, ki mu je bil zaradi neprimerne organizacije tekmovanja izstavljen račun 
za globo, ima pravico do pritožbe v osmih (8) dneh po prejemu računa, v kolikor smatra, 
da je bila organizacija tekmovanja v skladu s tem pravilnikom oz. s sklepi IO JZS. 

(2) Tekmovalna komisija JZS je prvostopenjski organ za reševanje pritožb. O pritožbi 
mora odločiti v 15 dneh po njenem prejemu. 

(3) V osmih (8) dneh po prejemu sklepa na I. stopnji, je možna pritožba na IO JZS, ki je 
drugostopenjski organ. IO JZS mora o pritožbi odločiti na svoji prvi naslednji redni seji. 
Sklep IO JZS je dokončen. 

XXIII KONČNE DOLOČBE 

48. člen 
Tolmačenje tega pravilnika in ostalih primerov, ki niso zajeti v tem pravilniku, vendar 
pa lahko vplivajo na regularnost tekmovanja, je v pristojnosti Tekmovalne komisije 
JZS. 

49. Člen 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika so v pristojnosti tekmovalne komisije JZS, 
katere stopijo v veljavo z dnem, ko jih potrdi IO JZS. 

Kraj; 23.12.2019 
 

Darko Mušič 
Predsednik Judo zveze Slovenije 
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