
Županijsko prvenstvo školskih sportskih društava u JUDU  
 

Organizator: Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije 

 

Mjesto: OŠ Gripe, Ul. Alojzija Stepinca 12, Split 

Datum 

održavanja 

natjecanja: 

subota, 5. studenog 2022.g. 

 

Pravo 

nastupa: 

Školska sportska društva osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije (Za ekipu ŠSD-

a mogu nastupiti učenici i učenice koji imaju status redovito upisanog učenika, 

odnosno učenice škole za koju nastupaju i to prema važećem Zakonu o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.) 

Svi učenici koji sudjeluju na ovom natjecanju dužni su posjedovati ISKAZNICE 

Hrvatskog školskog športskog saveza.  

(upute za izradu http://skolski-sport.hr/index.php/iskaznice/ )  

  

Vaganje:  8.30 – 9.00 

Ždrijebanje: 9.00 – 10.00 

Otvaranje natjecanja: 10.00 

Početak natjecanja: 10.15 

  

Propisnik natjecanja  

Natjecanje se održava prema odredbama Propisnika Državnog prvenstva ŠŠD RH za šk.god. 2022./23. i 

prema pravilima Hrvatskog judo saveza 

Sustav 

natjecanja 

Županijsko natjecanje i Završnica DP-a održat će se u ekipnoj konkurenciji učenika i 

učenica. 

Sastav ekipe Ekipu ŠSD-a u konkurenciji učenika/ca čini minimalno 3, a maksimalno 13 natjecatelja/ica 

te jedan mentor/voditelj. 

U svakoj ekipi zastupljena su dva uzrasta natjecatelja i to:  

- niži uzrast - do 4. razreda, te  

- viši uzrast - od 5. do 8. razreda 

U višem uzrastu od 5. do 8. razreda mogu nastupati i natjecatelji iz 4. razreda.  

Natjecatelj iz 4. razreda može nastupiti samo u jednoj uzrasnoj skupini. 

Škole imaju pravo prijaviti 50 % više učenika/ca od dozvoljenog broja. Ekipa može 

prijaviti i nastupit s najviše tri natjecatelja po kategoriji. Jedan natjecatelj može nastupiti 

samo u jednoj težinskoj kategoriji i to u kategoriji u kojoj je izvagan ili u sljedećoj višoj 

kategoriji.   

Dimenzije i 

broj tatamija 

Borbe se održavaju na tatamiju dimenzija 7x7 metara (na samom natjecanju bit će 

postavljena 2 tatamija, a ukoliko se prijavi veći broj škola, organizator zadržava pravo 

povećanja broja istih) 

Kategorije 

dječaka 

-u uzrastu do 4. razreda (9 kategorija)  

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

-u uzrastu od 5. do 8. razreda (9 kategorija)  

                                         -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 

Kategorije 

djevojčica 

-u uzrastu do 4. razreda (9 kategorija)  

                                           -22, -25, -28, -32, -36, -40, 44, -48, +48kg  

-u uzrastu od 5. do 8. razreda (9 kategorija)  

                                             -36, -40, -44, -48, -52,-57,-63, 70, +70 kg 

Vaganje Vaganje natjecatelja obavlja se na dan natjecanja, a na službenu vagu mogu stati samo 

jednom. Učenici se važu u gaćicama bez tolerancije, a učenice u bijeloj majici bez rukava i 

kragne, te u donjem dijelu kimona uz toleranciju od 500 grama. 

Pravo nastupa Učenik ima pravo nastupa samo u jednoj kategoriji. Učenik može nastupiti i u višoj 

kategoriji, ali maksimalno jednu kategoriju više od svoje na vaganju. 

http://skolski-sport.hr/index.php/iskaznice/


Oprema 

natjecatelja 

Za natjecatelje je obvezan plavi ili bijeli kimono u odgovarajućoj veličini s pripadajućim 

pojasom. Natjecatelji i voditelj/mentoru odgovorni za ispravnosti kimona. Osobno ga 

provjeravaju neposredno prije nastupa natjecatelja.  

Učenice koje sudjeluju u natjecanju ispod gornjeg dijela kimona moraju nositi bijele majice 

kratkih rukava bez obilježja.  

Natjecatelji na sebi ne smiju imati tvrde predmete (nakit, ukosnice i sl.)  

Za prepoznavanje natjecatelja unutar borilišta koristi se dodatni bijeli i plavi pojas. 

Liječnički 

pregled 

učenika 

Svi učenici koji nastupaju na bilo kojoj razini natjecanja (općinskih, gradskih, županijskih, 

poluzavršnih natjecanja DP-a ili Završnici DP-a) moraju imati uredno upisan nalaz o 

izvršenom liječničkom pregledu ili moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu kao 

dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti. 

Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima školskih 

športskih društava utvrđuje nadležan liječnik specijalist školske medicine, odnosno 

izabrani liječnik specijalist pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili obiteljske 

medicine. 

Ispravan liječnički pregled smatra se ako je Prijavni list ovjeren potpisom liječnika i 

pečatom. 

Izuzetno, učenik koji nema upisan liječnički pregled na prijavnom listu može nastupiti na 

natjecanjima samo ako prije početka natjecanja Natjecateljskom povjerenstvu predoči 

liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.  

Učenik/ekipa ne može nastupiti na Županijskom natjecanju ako nema valjani liječnički 

pregled upisan u prijavnom listu odnosno liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom 

pregledu.  

Za liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu ne priznaju se sportske iskaznice.  

Svaki učenik dužan je sa sobom na Županijskom natjecanju i Završnici DP-a imati 

zdravstvenu iskaznicu. 

Trajanje 

borbi 

Borbe traju minutu i pol u uzrastu natjecatelja do 4. razreda, a tri minute u uzrastu 

natjecatelja od 5. do 8. razreda. 

Vođenje 

natjecateljskih 

lista 

Ukoliko se u kategoriji prijavi pet natjecatelja i više, natjecanje se održava sustavom 

dvostrukog repasaža što znači da natjecatelj koji izgubi borbu može u popravnim borbama 

doći do 3. mjesta sukladno pravilu dvostrukog repasaža. Ukoliko se u kategoriji prijavi 

četiri ili manje natjecatelja održavati će se borbe svakoga sa svakim. Ukoliko se dogodi da 

dva ili više natjecatelja ima jednak broj pobjeda i tehničkih bodova, pobjednik se određuje 

vaganjem, odnosno najlakši natjecatelj će biti bolje plasiran. 

Ukoliko se u kategoriji prijavi pet (5) ili manje natjecatelja, održavat će se borbe svakoga 

sa svakim. U slučaju istog omjera pobjeda, pobjednik se određuje prema broju 

prikupljenih tehničkih bodova unutar održanih borbi. Ukoliko se dogodi da dva ili više 

natjecatelja ima jednak broj pobjeda i tehničkih bodova, pobjednik se određuje vaganjem, 

odnosno najlakši natjecatelj će biti bolje plasiran. 

Dopušteno 

izvođenje 

tehnika po 

uzrastima  

U uzrastu do 4. razreda: natjecanje se provodi korištenjem skupina tehnika koja 

pripadaju Ne Wazi (parteru), uz zabranu korištenja tehnika Shime Waza (tehnika gušenja) i 

Kansetsu Waza (tehnika poluga). 

U uzrastu od 5. do 8. razreda natjecanje se provodi korištenjem tehnika Nage Waza 

(stojeće tehnike) i Ne Waza (parterne tehnike), uz zabranu korištenja tehnika Shime Waza 

(tehnika gušenja) i Kansetsu Waza (tehnika poluga).  

U Ne Wazi (parternim tehnikama) za oba uzrasta dodatno se zabranjuju izvedbe tehnika 

vezane uz gušenje Sankaku jime i zahvat Sankaku te gatame (ključ). U Nage Wazi 

(stojećim tehnikama) zabranjuju se izvedbe bacanja Seoi otoshi i sva bacanja s oba koljena.  

Kumikata (gard), može biti samo klasični (lijevi ili desni), držanjem za rukav i rever.  

Izvođenje nedopuštenih tehnika će se prekinuti te će se za to dodijeliti shido natjecatelju 

koji ju je izvodio.  

Natjecatelj koji bude izvodio nedopuštene tehnike i nakon dva dodijeljena shida, bit će 

diskvalificiran kao da je izgubio na ippon. 

Određivanje 

pobjednika u 

borbi 

Za uzrast do 4. razreda: 

Borba započinje poklonom u stojećem stavu (Tachi rei), te se nakon toga natjecatelji 

spuštaju u Ne wazu (parteru) u poziciju „ leđa na leđa“. Borba traje u predviđenom 

vremenu bez zaustavljanja štoperice. Pobjedu ostvaruje natjecatelj koji prvi koristeći 



dopuštene tehnike tri puta u trajanju od 10 sekundi zadrži zahvat držanja (tehnike Osae 

komi waza) čime postiže 3 boda. U slučaju da niti jedan natjecatelj ne ostvari pobjedu s 

tri boda u za to predviđenom vremenu pobjednik je onaj natjecatelj koji je ostvario veći 

broj bodova ili onaj koji je bio borbeniji i pokazao veću judo vještinu. Sudac bez 

zaustavljanja štoperice borbu prekida gestom „matte“ tek nakon postignutog zahvata 

držanja unutar vremena borbe, po isteku vremena borbe ili radi korištenja nedopuštenih 

tehnika. Način mjerenja trajanja zahvata odredit će organizator u dogovoru s sucima 

Proglašenje pobjednika provodi se u stojećem stavu (Tachi rei).  

Za uzrastu od 5. do 8. razreda: 
Pobjednik je natjecatelj koji skupi više bodova tijekom borbe:  

- baci protivnika na leđa ili bok dozvoljenom tehnikom,  

- izvede zahvat držanja na tlu dozvoljenom tehnikom,  

a sve sukladno Pravilniku o natjecanju HJS-a. 

 

Bodovanje i određivanje ekipnog poretka ovisi o broju prijavljenih učenika po kategoriji 

Četiri ili više 

natjecatelja u 

kategoriji 

 

mjesto Bodovi 

1. 8 

2. 5 

3. 3 

5. (i dr.) 1 

Tri ili manje 

natjecatelja u 

kategoriji 

 

mjesto bodovi 

1. 8 

2. 5 

3. 3 

Dva 

natjecatelja u 

kategoriji 

 

mjesto Bodovi 

1. 4 

2. 2,5 

Jedan natjecatelj 

u kategoriji 
 

mjesto Bodovi 

1. 2,5 

U slučaju jednakog broja bodova ekipni poredak određuje se temeljem sljedećih kriterija:  

- više 1. mjesta, zatim više 2. mjesta, zatim više 3. mjesta  

- manje natjecatelja  

Natjecatelj koji je prošao službeno vaganje i sudjelovao u ždrijebu, a nije izašao na borilište kada je prozvan, 

ne može imati plasman (izuzev opravdanog razloga). 

Nagrade  Medalje za prvo, drugo i dva treća mjesta po kategoriji 

Pehari za prve tri ekipno plasirana ŠŠD-a 

Pravo nastupa na DP - Prvoplasirana ekipa u kategoriji dječaka i djevojčica 

 

JUDO – MIJEŠANI TIM  

Propisnik 

natjecanja  

Natjecanje se održava prema odredbama Propisnika Državnog prvenstva ŠŠD RH za 

šk.god. 2022./23. i prema pravilima Hrvatskog judo saveza 

Sustav 

natjecanja 

Županijsko natjecanje i Završnica DP-a održat će se između timova. DP će se održati 

ukoliko su se za sudjelovanje na DP prijavila najmanje četiri (4) miješana tima. 

Sastav ekipe Uz mentora/voditelja miješani tim ŠSD-a može činiti minimalno četiri (4) i 

maksimalno sedam (7) učenika/ca (6+1 rezervni natjecatelj koji može biti učenik ili 

učenica). U miješanom timu zastupljeni su učenici/ce uzrasta 5.-8. razreda. U njemu 

mogu nastupati učenici/ce 4. razreda. U svakoj težinskoj kategoriji miješanog tima 

nastupa po jedan natjecatelj. Jedan natjecatelj može nastupiti samo u jednoj težinskoj 

kategoriji i to u kategoriji u kojoj je izvagan. Postupak vaganja mogu proći natjecatelji 

koji na vagi imaju istovjetnu težinu s propisanom težinskom kategorijom ili do pet (5) 

kilograma nižu.  

Težinske 

kategorije 

miješanog 

tima  

UČENICI -50, -60,-73 kg (3 KATEGORIJE)  

UČENICE -44,-52, -63 kg (3 KATEGORIJE)  

Vođenje 

natjecateljskih 

lista 

Žrijeb timova provodi se računalno ili izvlačenjem brojeva. Ukoliko se u kategoriji 

prijavi šest timova i više, natjecanje se održava sustavom dvostrukog repasaža, što 

znači da tim koji izgubi u susretu može u popravnom doći do 3. mjesta (ukupno se 

dodjeljuje 4 seta odličja i to za 1.,2.,2x3mjesta). Ukoliko se u kategoriji prijavi pet ili 

manje timova održavat će se borbe svakoga sa svakim (ukupno se dodjeljuje 4 seta 



odličja i to za 1.,2. i 2x3. mjesta). Lista sastava tima predaje se na poziv rukovoditelja 

natjecanja.  

Bodovanje 

rezultata 

Za svaku pojedinačnu pobjedu koju izbore članovi tima dobiva se po jedan (1) bod. 

Pojedinačne borbe članova tima ne mogu završiti neriješeno. Tijekom natjecanja vodi 

se evidencija postignutih tehničkih bodova unutar pojedinačnih borbi (npr.10:0) za 

potrebe određivanja plasmana kada na njemu sudjeluje (5) i manje timova. 3) Ukoliko 

neki tim prilikom susreta u nekoj od težinskih kategorija nema predstavnika, a suprotni 

tim ima, on nakon proglašenja pobjednika/ce dobiva jedan (1) bod, odnosno 

maksimalan broj tehničkih bodova (10:0). U slučaju jednakog broja bodova (pobjeda) 

u susretu dva tima žrijebom se izvlači jedna kategorija u kojoj oba tima imaju 

predstavnika i tada primjenjuje „Golden score“. Plasman na tablici određuje se prema 

stečenim rezultatima u međusobnim susretima. Ukoliko na natjecanju nastupa pet (5) i 

manje timova za određivanje plasmana kod onih s istim brojem pobjeda, u obzir se 

uzimaju tehnički bodovi koji se evidentiraju tijekom natjecanja. U slučaju istog broja 

tehničkih bodova viši plasman zauzima tim koji je izborio pobjedu u međusobnom 

susretu. Svaki prijavljeni i službeno vagani tim koji ne iziđe na susret gubi rezultatom 

npr. 6:0 odnosno tehničkim bodovima npr. 60:0. Isto pravilo se primjenjuje ukoliko tim 

nema minimalno propisani broj članova tima prilikom izlaska u natjecateljski susret. 

Ukoliko neki tim nema predstavnika u težinskoj kategoriji predstavnik suprotnog tima 

ostvaruje pobjedu, odnosno dobiva 1 bod/10 tehničkih bodova.  

Ostale 

napomene 

Dopuštene tehnike, vaganje, tehnički uvjeti, oprema natjecatelja, trajanje borbi, pravila 

za određivanje pobjednika u pojedinačnoj borbi, postupak prigovora provodi se prema 

pravilima Propisnika vezanim uz natjecanje ekipa/momčadi u judu za uzrast 5-8. 

razreda. 

 

 

Prijave za natjecanje potrebno je dostaviti na mail tajnika savez@skolski-sport-sdz.hr najkasnije do 3. 

studenog 2022. putem Obrasca A/2023 iz priloga (moguća prijava 50 % većeg broja učenika/ca u 

sastavu ekipe, a za nastup na samom natjecanju maksimalno 13 dječaka i 13 djevojčica po ekipi ŠŠD-

a.  

Molimo da kod popunjavanja obrasca u retku 2. u padajućem izborniku odaberite vašu školu). 

Na natjecanje obavezno donijeti isprintan Obrazac A/2021, potpisan od strane liječnika i ravnatelja 

OŠ, a svaki učenik Iskaznicu HŠŠS-a te zdravstvenu iskaznicu. 

 

Napomena organizatora natjecanja: 

Za zdravstveno stanje svojih natjecatelja odgovorna su ŠŠD. 

Odbija se svaka odgovornost za štetu počinjenu sudionicima natjecanja za privatnu imovinu, prije 

za vrijeme i nakon natjecanja. Natjecanje će se provoditi u skladu s važećim epidemiološkim 

mjerama. Ovisno o tehničkim mogućnostima, osigurat će se live stream s borilišta. 

 

Dodatne informacije: 

Tajnik Županijskog saveza školskog športa Splitsko-dalmatinske županije:  

Goran Kursar, prof. (091 603 6353 / savez@skolski-sport-sdz.hr) 

Predsjednik Natjecateljskog povjerenstva: 

 Ivica Zelić, prof. (098 286 479 / ivica.zelic1@skole.hr ) 

mailto:savez@skolski-sport-sdz.hr
mailto:savez@skolski-sport-sdz.hr
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