
PROPOZICIJE  

POJEDINAČNO PRVENSTVO REGIJE DUBROVNIK U JUDU ZA DJEČAKE I DJEVOJČICE 
 

Organizator: JUDO KLUB DUBROVNIK 

Mjesto održavanja:Dubrovnik,  Sportska dvorana OŠ Mokošica , Bartola Kašića 20 

Datum održavanja: subota, 18.05.2013. godine 
 

GODIŠTA I KATEGORIJE 

 

DJEČACI: roĎeni 2000. i 2001. godine. 
Kategorije: -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg; -55kg; -60kg; +60kg 

 

DJEVOJČICE roĎene 2000.i 2001. godine. 

Kategorije: -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg; 52kg, -57kg, +57kg. 

 

 

Pravo nastupa: svi članovi HJS prema gore navedenim godištima sa urednom registracijom 

za 2013. godinu i važećim liječničkim pregledom (6 mjeseci) upisanim u natjecateljsku 

knjižicu. (Na prvenstvu može nastupiti i 2002. godište isključivo na odgovornost svojih 

klubova.) 

 

Vrijeme trajanja borbi za dječake i djevojčice je 2 minute. 

U konkurenciji dječaka i djevojčica NISU dozvoljene poluge i gušenja. 

 

SATNICA 

 

SUBOTA, 18.05.2013. godine 

 

08.30 - 09.00  kontrolna vaga 

09.00 – 09.30  službena vaga 

09.30 – 10.00  žrijebanje parova 

10.15 – svečano otvaranje postrojavanje ekipa i početak natjecanja – natjecanje po 

kategorijama zaključno  sa finalnom borbom. 

 

Vaganje natjecatelja: 

Dječaci se važu u gaćicama BEZ tolerancije.Djevojčice se važu u donjem dijelu kimona, 

bijeloj majici kratkih rukava, bez kragne i imaju toleranciju do 500 grama.  

 

Sustav natjecanja: kup sustav sa dvostrukim repasažom prema važećem pravilniku HJS. 

Natjecanje će se održati na 2 borilišta 7x7 m sa 2 metra zaštite i sa 3 m između borilišta. 

Svaki natjecatelj za nastup mora imati bijeli ili plavi pojas.  

Za pobjednike u svakoj kategoriji bit će dodijeljene medalje (zlato, srebro i 2 bronce). 

 

Natjecateljska taksa:  80,00 kuna, uplaćuje se kod odgovorne osobe tehničkog organizatora 

prije službenog vaganja. 

 

1. PRIJAVA NATJECATELJA: 

Prijava  natjecatelja koji će nastupiti na regionalnom pojedinačnom prvenstvu za dječake i 

djevojčice iskjučivo putem  judo registra  najkasnije do  srijede 15.05.2013.g. u ponoć. 

 

 

Kontakt osobe: Darko Foškulo 098 287 233 ;     

 

 

 



NAPOMENA: 

Plasman na regionalnim kvalifikacijama za državno prvenstvo:  
prva četiri natjecatelja/natjecateljice u svakoj  kategoriji, 

Ako na regionalnom prvenstvu nastupi 101 i više natjecatelja ta regija može povesti jednog 

peto plasiranog natjecatelja u svakoj kategoriji. I pored toga još onoliko natjecatelja koliko je 

medalja ta regija osvojila na prethodnom prvenstvu RH za dječake i djevojčice u 2012. g. u 

toj kategoriji..  

 

dodatni broj natjecatelja dubrovačko neretvaska županija je ostvarila: 

Djevojčice  do 48kg(2 mjesta) do 52kg(1 mjesto) 

Dječaci do 34kg jedno mjesto,do 60kg 2 mjesta 


