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PRAVILNIK O SUSTAVU, UVJETIMA I ORGANIZACIJI JU-JITSU NATJECANJA
Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) te članka 14. Statuta Hrvatskog Ju-Jitsu saveza od
12. rujna 2015. godine, Skupština Hrvatskog Ju-Jitsu saveza, na sjednici održanoj dana 12.
rujna 2015. godine, donosi

PRAVILNIK
O SUSTAVU, UVJETIMA I ORGANIZACIJI JU-JITSU NATJECANJA

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se osnovna načela Ju-Jitsu natjecanja te prava i obveze
članova sudionika udruženih u Hrvatski Ju-Jitsu savez (u daljnjem tekstu: Savez) u vezi sa
sustavom, uvjetima i provođenjem organizacije Ju-Jitsu natjecanja u Republici Hrvatskoj.
2) Ovaj Pravilnik služi i kao smjernica za sastavljanje kalendara natjecanja Saveza.
Članak 2.
1) Savez utvrđuje sustav, uvjete i organizaciju Ju-Jitsu natjecanja u skladu s odredbama
Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15), Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (Narodne novine, broj
117/03, 71/06, 43/09, 34/11), Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava
sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja hrvatskih sportaša i
sportskih klubova na međunarodnim sportskim natjecanjima koja je utvrdio Hrvatski
olimpijski odbor (broj 1183/13), te pravilima i normama Međunarodne Ju-Jitsu federacije
JJIF.
2) Pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom uređuju opći akti Saveza.
Članak 3.
Pravilnikom se utvrđuje:
-

sustav natjecanja
organizacija pojedinačnih natjecanja
organizacija ekipnih natjecanja
organizacija međunarodnih natjecanja
tehnička organizacija natjecanja
pravo sudjelovanja na natjecanjima
materijalno-financijska pitanja
objava rezultata natjecanja
rang lista Saveza
Članak 4.

1) Županijski/gradski savezi, klubovi, trgovačka društva, ustanove, Udruge Ju-Jitsu sudaca i
Udruge Ju-Jitsu trenera udruženih u Savez mogu propisati za pojedina natjecanja ono što
ovim Pravilnikom nije obuhvaćeno a što je bitno i specifično za pojedino natjecanje.
2) Odredbe iz stavka 1. ovog članka podrobnije određuje organizator natjecanja
Propozicijama.
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Članak 5.
1) Organizatori Ju-Jitsu natjecanja mogu biti svi članovi Saveza – pravne osobe ukoliko imaju
suglasnost Saveza te Hrvatski Ju-Jitsu savez.
2) Za natjecanja na razini države i međunarodna natjecanja u Republici Hrvatskoj Savez
krajem godine raspisuje Natječaj.
3) Uvjete, odnosno izbor organizatora natjecanja donosi svojom odlukom Izvršni odbor.
Članak 6.
Savez donosi odluke o organizaciji Ju-Jitsu natjecanja na nacionalnoj razini, a za područje
županija, odnosno Grada Zagreba Ju-Jitsu savezi osnovani za to područje, sukladno ovome
Pravilniku.
II. SUSTAV NATJECANJA
Članak 7.
1) Natjecanja se mogu organizirati kao pojedinačna i ekipna.
2) Sustav pojedinačnih i ekipnih Ju-Jitsu natjecanja Saveza (u daljnjem tekstu: sustav
natjecanja) treba osigurati Ju-Jitsu natjecateljima uvjete za dovoljan broj kvalitetnih
natjecanja u svrhu njihovog kvalitetnog sportskog razvoja.
Članak 8.
1) Sustav natjecanja treba omogućiti metodički pristup postupnosti uvođenja Ju-Jitsu
sportaša u vrhunsko natjecanje i to preko prvog najlakšeg natjecateljskog nivoa (školskih i
klupskih natjecanja), preko drugog natjecateljskog nivoa (gradskih i županijskih ili
regionalnih natjecanja), pa sve do trećeg najtežeg natjecateljskog nivoa (Prvenstva
Republike Hrvatske i međunarodnih natjecanja).
2) Sukladno stavku 1. ovoga članka, Kalendar natjecanja Saveza treba sadržavati termine za
održavanje svih kvalitativnih razina natjecanja, a sportskom suradnjom sa susjednim JuJitsu
savezima potrebno je osigurati, kako dolazak kvalitetnih natjecatelja na
međunarodna natjecanja koje organizira Savez, tako i odlazak domaćih Ju-Jitsu sportaša
na međunarodna natjecanja.
Članak 9.
1) Mjerenje tjelesne težine potrebno je provoditi prije prvog ulaska na borilište.
2) Organizator natjecanja može, uz suglasnost Izvršnog odbora odnosno uz suglasnost od
Izvršnog odbora imenovane osobe ili komisije, napraviti mjerenje tjelesne težine u
predvečer samog natjecanja.
Članak 10.
1) U Kalendaru natjecanja Saveza potrebno je osigurati dovoljan broj natjecanja za žene
kako bi se u tom segmentu postigli značajniji rezultati priznati od strane HOO-a i time
podigao rejting Saveza i samih Ju-Jitsu klubova u njihovim sredinama.
ORGANIZACIJA POJEDINAČNIH NATJECANJA
Članak 11.
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1) Pojedinačna Ju-Jitsu natjecanja za muškarce i žene održavaju se u različitim starosnim i
težinskim kategorijama, različitim natjecateljskim nivoima te različitim Ju-Jitsu
disciplinama/granama.
2) Starosne i težinske kategorije na Ju-Jitsu natjecanjima u Republici Hrvatskoj se održavaju
istovjetno s kategorijama Međunarodne Ju-Jitsu federacije JJIF.
3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, organizator natjecanja, uz suglasnost Izvršnog odbora
odnosno uz suglasnost od Izvršnog odbora imenovane osobe ili komisije, može u
propozicijama pojedinih natjecanja odrediti i kategorije različite od kategorija JJIF-a.
Članak 12.
Natjecateljski nivoi za navedene starosne i težinske kategorije su sljedeći:
I. nivo: školska, klupska i međuklupska natjecanja,
II. nivo: gradska i županijska ili regionalna natjecanja,
III. nivo: Prvenstvo Republike Hrvatske i međunarodna natjecanja.
Članak 13.
1) Natjecanja I. nivoa (školska, klupska i međuklupska) organiziraju Ju-Jitsu klubovi.
- Natjecanja ovog najlakšeg nivoa organiziraju se za najmlađe starosne kategorije.
- Organizatori natjecanja dužni su u roku od 7 dana, po održanom natjecanju,
dostaviti pisani izvještaj sa svim rezultatima županijskom ili gradskom savezu te
Savezu.
2) Natjecanja II. nivoa (gradska i županijska ili regionalna natjecanja) organiziraju županijski
ili gradski savezi.
- Natjecanja ovog nivoa organiziraju Ju-Jitsu klubovi ukoliko se nalaze se u regiji ili
gradu gdje postoje minimalno dva Ju-Jitsu kluba, a gdje još uvijek nisu formirani
županijski ili gradski savezi.
- Natjecanja ovog nivoa organiziraju se za sve starosne kategorije.
- Organizatori natjecanja dužni su u roku od 7 dana, po održanom natjecanju,
dostaviti Savezu pisani izvještaj sa svim rezultatima (za to na propisanom
obrascu).
- Ju-Jitsu klubovi podijeljeni su u gradske odnosno županijske Ju-Jitsu saveze ili u
regije temeljem odluke Izvršnog odbora Saveza sve dok se i tamo ne osnuje
gradski ili županijskih Ju-Jitsu savez.
- Od dva ili više Ju-Jitsu klubova u gradu ili regiji, tehnički organizator po prioritetu
je klub koji je na prošlogodišnjem seniorskom Prvenstvu Hrvatske zauzeo bolji
plasman ili po dogovoru.
3) Natjecanja III. nivoa (Prvenstva Republike Hrvatske i međunarodna natjecanja) organizira
Savez.
- Natjecanja ovog najtežeg nivoa mogu organizirati županijski ili gradski savezi, kao
i Ju-Jitsu klubovi koji se jave na natječaj koji raspisuje Savez.
- Natjecanja ovog kvalitativnog nivoa organiziraju se za sve starosne kategorije.
- Na natjecanjima ovog nivoa, do osnaživanja natjecanja I. i II. nivoa, mogu
sudjelovati svi Ju-Jitsu natjecatelji koji nemaju prepreka iz važećih pravilnika
Saveza.
- U trenutku kada Izvršni odbor Saveza procijeni da je kvaliteta i kvantiteta
natjecateljskog I. i II. nivoa dovoljno velika, donijet će odluku o određivanju
kvota za nastup u III. natjecateljskom nivou.
Članak 14.
1) Pravo sudjelovanja na natjecanjima od I. do III. nivoa (od školskih pa do međunarodnih
natjecanja) imaju samo pravilno registrirani domaći Ju-Jitsu sportaši sa važećim liječničkim
pregledom (ne starijim od 6 mjeseci).
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2) Na međunarodnim i domaćim natjecanjima otvorenog tipa dozvoljava se nastup i stranih
državljana.
3) Za njihov nastup dovoljna je putna isprava, osobna iskaznica ili neki drugi dokument sa
slikom za utvrđivanje identiteta i datuma rođenja.
Članak 15.
Na prvenstvima Republike Hrvatske nema tolerancije niti za jednu uzrasnu kategoriju.
Članak 16.
1) Za školska, klupska, međuklupska, gradska, županijska ili regionalna i međunarodna
natjecanja za mlađe uzrasne skupine organizator natjecanja može u propozicijama
propisati težinsku toleranciju.
2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka donesena je u cilju izbjegavanja većeg broja “skidanja
tjelesne težine” kroz godinu za mlađe uzrasne skupine.
Članak 17.
1) Osim prvenstava reguliranih ovim Pravilnikom, a sukladno odluci Izvršnog odbora, mogu
se održavati i sljedeća natjecanja:
- Veteransko prvenstvo Republike Hrvatske
- Prvenstvo Republike Hrvatske za učenike i učenice srednjih škola
- Prvenstvo Republike Hrvatske za učenike i učenice osnovnih škola
- Studentsko Prvenstvo Republike Hrvatske
- Ostala Ju-Jitsu natjecanja od posebnog interesa za Savez
2) Održavanje prvenstava iz prethodnog stavka regulirat će se posebnim pravilnicima koje
donosi Izvršni odbor Saveza.
Članak 18.
1) Propozicije za pojedinačna natjecanja priprema organizator natjecanja (Ju-Jitsu klub,
gradski ili županijski savez, Savez), sukladno ovom pravilniku odnosno propozicijama
međunarodnih federacija.
2) Propozicije za natjecanja III. nivoa, također se pripremaju sukladno stavku 1. ovog članka,
ali uz koordinaciju i odobrenje od strane Izvršnog odbora Saveza, odnosno uz koordinaciju
i odobrenje od nje za to ovlaštene komisije ili stručne osobe.
Ju-Jitsu discipline/grane
Članak 19.
1) Ju-Jitsu natjecanja obuhvaćaju sljedeće sportske Ju-Jitsu grane odnosno discipline:
a. 'Duo System'
b. 'Fighting System'
c. 'Ne-Waza' ili 'BJJ' ili 'Jiu-Jitsu'
2) Ju-Jitsu grana/disciplina 'Ne-Waza' ima svoje dvije inačice, natjecanja u kimonu (GI) i
natjecanje bez kimona tj. u kratkim hlačicama i majici ('rashguard-u') (NO GI).
3) Savez zadržava pravo korištenja engleskih inačica nazivlja Ju-Jitsu grana/disciplina.
IV. ORGANIZACIJA EKIPNIH NATJECANJA
Članak 20.
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Ekipna natjecanja mogu biti organizirana u različitim uzrasnim kategorijama, na
gradskoj/županijskoj ili regionalnoj razini, nacionalnoj (državnoj) i međunarodnoj razini.
Članak 21.
Propozicije za natjecanja iz prethodnog članka propisuju se u suradnji s odgovarajućim JuJitsu savezima uz koordinaciju i odobrenje Izvršnog odbora Saveza, odnosno uz
koordinaciju i odobrenje od njega za to ovlaštene stručne osobe ili komisije.
Članak 22.
1. Na nacionalnoj (državnoj) razini seniorska ekipna natjecanja mogu se održavati kao liga
natjecanje (jednokružno ili dvokružno), kup natjecanje ili na način turnira.
2. Sustav liga natjecanja, broj klubova koji sudjeluju u pojedinoj razini liga natjecanja, način
ispadanja i popunjavanja pojedinih liga, odstupanja od međunarodnih Ju-Jitsu pravila,
propisuje od Izvršnog odbora imenovana komisija na osnovu odluka Izvršnog odbora o
provođenja sustava ekipnog natjecanja.
Članak 23.
1. Ekipnim natjecanjima za seniore rukovodi od Izvršnog odbora imenovana komisija u čiji
sastav ulaze svi sudionici liga natjecanja određene razine, te od Izvršnog odbora
delegirana stručna osoba.
2. Članovi komisije iz stavka 1. ovoga članka biraju Povjerenika lige, osobu koja neposredno,
kao operativno tijelo rukovodi natjecanjem.
3. Povjerenik lige iz stavka 2. ovoga članka dužan je, uz posjedovanje organizacijskih
sposobnosti, dobro poznavati propise i pravila hrvanja.
4. Povjerenik iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za pravovremeno (nakon svakog
održanog kruga lige) izvještavanje javnosti (putem internet stranice Saveza, biltena i
ostalih medija).
Članak 24.
1) Komisija iz prethodnog članka na svojoj sjednici posebice utvrđuje:
a) konačnu verziju Propozicija natjecanja
b) ždrijeb
c) raspored natjecanja
d) sve ostale elemente bitne za održavanje lige
2) Propozicije moraju biti u suglasju s ovim Pravilnikom, pravilnikom kojim se reguliraju
ekipna natjecanja u organizaciji HJJS-a, Međunarodnim Ju-Jitsu pravilima i odgovarajućim
odlukama JJIF-a koje reguliraju ekipni sustav natjecanja.
Članak 25.
Sustav ekipnih Ju-Jitsu natjecanja u Republici Hrvatskoj uredit će se posebnim pravilnikom
kojeg mora donijeti Izvršni odbor Saveza u roku od 120 dana od donošenja ovog Pravilnika.
V. ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH NATJECANJA
Članak 26.
1) Organizaciju međunarodnih natjecanja višeg kvalitativnog ranga u pravilu provodi Savez.
2) Za organizaciju navedenih natjecanja zadužen je u pravilu Organizacijski odbor za
provedbu toga natjecanja kojeg imenuje Izvršni odbor Saveza.
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Članak 27.
1) Međunarodna natjecanja mogu organizirati županijski odnosno gradski savezi te Ju-Jitsu
klubovi.
2) Poželjno je da se za takvo natjecanje formiraju organizacijski odbori od strane
organizatora (Županijskog ili gradskog saveza, Ju-Jitsu kluba), a u pravilu ga čine
predstavnici organizatora i Saveza.
3) Radnu verziju Propozicija za ovo natjecanje priprema Organizacijski odbor natjecanja
sukladno ovome Pravilniku.
4) Konačnu verziju Propozicija odobrava Izvršni odbor, odnosno od njega za to ovlaštena
stručna osoba.
5) Međunarodna natjecanja iz stavka 1. ovoga članka organizirana sukladno odredbama
ovoga Pravilnika uvrstit će se u Kalendar natjecanja Saveza.
Članak 28.
Najmanje 60 dana prije održavanja međunarodnog natjecanja, organizator objavljuje
Propozicije natjecanja predvedene na engleski na službenim Internet stranicama Saveza.
VI. TEHNIČKA ORGANIZACIJA NATJECANJA
Kalendar natjecanja
Članak 29.
1) Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor Saveza donosi Kalendar natjecanja.
2) Kalendar natjecanja donosi se najkasnije 31. prosinca za iduću godinu, a mora biti
pripremljen u radnoj verziji najmanje mjesec dana prije toga datuma.
Članak 30.
1) U Kalendar natjecanja najprije se unosi međunarodni program natjecanja i program
priprema državnih reprezentacija, zatim program na razini države, županija, gradova i
klubova.
2) Udruženi članovi Saveza koji su organizatori memorijalnih, manifestacijskih ili drugih
domaćih ili međunarodnih natjecanja, dužni su najmanje mjesec dana uoči donošenja
Kalendara natjecanja dostaviti Savezu zamolbu za uvrštenje njihovog natjecanja u službeni
Kalendar natjecanja Saveza, zajedno sa prijedlogom termina i osnovnim podacima o
natjecanju, a sukladno ovome Pravilniku.
Članak 31.
Izvršni odbor može mijenjati i dopunjavati Kalendar natjecanja samo uz pisano
obrazloženje organizatora.

Natječaj za organizaciju natjecanja
Članak 32.
1) Za natjecanja na razini države i određena međunarodna natjecanja u Republici Hrvatskoj
Savez krajem kalendarske godine raspisuje natječaj.
2) Organizatori natjecanja mogu biti svi članovi Saveza - pravne osobe, koji su registrirani
kod nadležnog tijela državne uprave i Saveza, te koji su podmirili sve financijske obveze
prema Savezu.
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Članak 33.
1) Za natjecanja koja već tradicionalno organizira neki od klubova koji je član Saveza, Izvršni
odbor može donijeti odluku o trajnoj organizaciji tog natjecanja od strane tog kluba, uz
uvjet da taj klub-organizator kontinuirano zadovoljava sve tehničke uvjete za organizaciju
natjecanja te da zadovoljavaju uvjete iz stavka 2. prethodnog članka.
2) Za organizaciju natjecanja iz prethodnog stavka ne raspisuje se natječaj.
Članak 34.
1) Savez donosi odluku o organizaciji Ju-Jitsu natjecanja na nacionalnoj razini, a za područje
županija, odnosno gradova, Ju-Jitsu savezi osnovani za to područje, a sukladno ovome
Pravilniku.
2) Savez može povjeriti organizaciju natjecanja pojedinom klubu, Ju-Jitsu savezu županije,
odnosno grada ili nekoj drugoj pravnoj osobi – članici Saveza
3) Uvjete, odnosno izbor organizatora pojedinih natjecanja donosi svojom odlukom Izvršni
odbor Saveza.
4) Tehničku organizaciju dobit će ona organizacija koja ponudi najbolje uvjete.
Članak 35.
Natječaj iz članka 33. ovoga Pravilnika mora sadržavati osnovne elemente natjecanja, a
posebno:
- naziv natjecanja
- broj očekivanih sudionika (po državama, županijama/gradovima, klubovima itd)
- datum i vrijeme trajanja natjecanja
- sredstva koja osigurava organizator
- sredstva koja osigurava Savez
- visina kotizacije za natjecatelje
- financijske sankcije ukoliko organizator otkaže ili ne ispuni preuzete uvjete iz
natječaja
Propozicije natjecanja
Članak 36.
1) Savez, županijski/gradski savezi, klubovi, trgovačka društva, ustanove, Udruge Ju-Jitsu
sudaca i Udruge Ju-Jitsu trenera udružene u Savez za pojedina natjecanja mogu regulirati
pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, a što je bitno i specifično za određeno
natjecanje.
2) Odredbe iz stavka 1. ovog članka podrobnije određuje organizator natjecanja
Propozicijama.
Članak 37.
1) Radnu verziju Propozicija natjecanja priprema Organizacijski odbor natjecanja sukladno
ovom Pravilniku, a temeljem dogovorenih elemenata s tehničkim organizatorom.
2) Konačnu verziju Propozicija odobrava Izvršni odbor Saveza, odnosno od njega za to
imenovana stručna osoba ili komisija.
3) Propozicije minimalno sadrže slijedeće elemente:
- naziv natjecanja
- naziv organizatora, odnosno tehničkog organizatora natjecanja
- broj i veličinu Ju-Jitsu strunjača
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-

veličinu gledališta
semafori i informatička oprema
mjesto, vrijeme i trajanje natjecanja
broj sudionika, način prijave
adresu dvorane za natjecanje, odnosno adresu mjesta vaganja natjecatelja
način, mjesto i vrijeme vaganja natjecatelja
broj sudaca
način provjere zdravstvenog stanja natjecatelja
delegata natjecanja
sportske grane odnosno discipline u kojima će se natjecatelji natjecati
pravila po kojima će se natjecanje održati, ukoliko se razlikuju od službenih
međunarodnih pravila
- težinske i uzrasne kategorije
- materijalne i ostale financijske uvjete (kotizacije, jamčevine i dr.)
- vrstu športskih i ostalih nagrada za pobjednike, odnosno sudionike natjecanja
- materijalne obveze organizatora prema službenim osobama (suci, delegati,
liječnici i td.)
- pravo tumačenja propozicija natjecanja.
4) Izvršni odbor ili osoba ovlaštena od njega, dužna je najkasnije do 31.12.2015. godine
izraditi unificirani obrazac koji sadrži minimalno elemente iz prethodnog stavka ovog
članka.
Minimalni tehnički uvjeti za organizatora natjecanja
Članak 38.
1) Tehnički organizator natjecanja osobito je dužan osigurati slijedeće:
- obavijestiti sve sudionike i službene osobe o mjestu natjecanja, mogućnosti
smještaja i prometnim vezama
- propisanu dvoranu i borilišta (strunjače)
- minimalnu zagrijanost dvorane za natjecanje 16 C mjereći sa površine borilišta
- prijavu natjecanja kod nadležne Policijske uprave
- redarsku službu
- zdravstvenu službu
- informativnu službu
- razglas u dvorani
- svlačionice za natjecatelje
- potrebne himne, postolje za proglašenje pobjednika
- potrebne uvjete za rad delegata natjecanja, sudaca, voditelja tabela, rukovodstva
natjecanja itd. (vage, zapisnike, pravilnike…)
- za pojedina natjecanja više razine, kompletnu informatičku opremu, kamere,
monitore i ostalo.
Borilište
Članak 39.
1) Površina za natjecanje mora biti prekrivena strunjačom/tatamijem minimalne debljine 25
mm, te mora biti u dvije različite boje, jedna boja za borilište i druga za sigurnosnu zonu
koja ograničava borilište.
2) Borilište i sigurnosna zona čine površinu za natjecanje.
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3) Minimalna površina za natjecanje ne smije biti manja od 64 m2 od čega 36 m2 čini
borilište, a 28 m2 sigurnosnu zonu.
4) Izvan površine za natjecanje mogu biti postavljene dodatne strunjače za povećanu
sigurnost natjecatelja.
5) Također oko zaštitnog dijela strunjače treba biti slobodan pojas od sudačkih stolova,
stolica za trenere, oznaka borilišta i ostaloga.
6) Dvorana u kojoj se planira organizirati natjecanje treba biti takve veličine da se u njoj
mogu posložiti strunjače na navedeni način. Navedeno kontrolira delegat natjecanja.
Tijek natjecanja
Članak 40.
Sva natjecanja moraju imati slijedeći tijek:
- prijava natjecanja kod nadležne Policijske uprave
- objava propozicija natjecanja
- prijava natjecatelja
- kontrolni liječnički pregled
- ždrijeb parova natjecanja
- mjerenje težine
- otvorenje natjecanja
- početak i tijek natjecanja
- proglašenje pobjednika
- zatvaranje natjecanja
- informiranje sredstava javnog priopćavanja i podnošenje izvješća organizatora i
delegata
- sređivanje, dostava i arhiviranje dokumentacije natjecanja.
Prijava natjecanja
Članak 41.
Prilikom organiziranja natjecanja, organizatori natjecanja/tehnički organizatori dužni su
postupati sukladno odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
(Narodne novine, broj 117/03, 71/06, 43/09, 34/11), i Zakona o javnom okupljanju
(Narodne novine, broj 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12).
Objava propozicija natjecanja
Članak 42.
1) Za natjecanje I. i II natjecateljskog nivoa propozicije natjecanja je nužno objaviti najkasnije
petnaest dana prije termina održavanja natjecanja.
2) Za natjecanje III. natjecateljskog nivoa propozicije natjecanja je nužno objaviti najkasnije
60 (šezdeset) dana prije termina održavanja natjecanja.
Prijava natjecatelja
Članak 43.
1) Organizacije, sudionice natjecanja, prijavljuju sportaše na propisanom obrascu koji su
primili od organizatora natjecanja ili se prijavljuju putem interneta ukoliko za to postoje
tehnički uvjeti.
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2) Minimalne tehničke uvjete za prijavu putem interneta propisat će Izvršni odbor odlukom.
3) Sve prijave moraju biti izvršene do dana označenog u propozicijama natjecanja, a
najkasnije 36 sati prije natjecanja
Zdravstveni uvjeti
Članak 44.
Osnovni zdravstveni uvjeti za održavanje Ju-Jitsu natjecanja u Republici Hrvatskoj sadržani
su u Zdravstvenom pravilniku HJJS-a.
Ždrijeb
Članak 45.
1) Ždrijeb za natjecanje mora izaći minimalno 24 sata prije predviđenog početka natjecanja.
2) Način ždrijebanja natjecatelja za natjecanje uređuje se posebnim pravilnikom Izvršnog
odbora Saveza.
Mjerenje težine
Članak 46.
1) Način, mjesto i vrijeme vaganja natjecatelja određuje se Propozicijama sukladno
odredbama Međunarodnih Ju-Jitsu pravila, ovoga Pravilnika, te eventualnim odlukama
Izvršnog odbora Saveza.
2) Težinske tolerancije u pravilu nisu dozvoljene, osim u slučajevima mlađih uzrasnih
kategorija kada se tolerancija na težinu propisuju u propozicijama natjecanja.
3) Prilikom stupanja na vagu svi natjecatelji-natjecateljice obavezno predaju službenom
osoblju na vaganju svoju natjecateljsku iskaznicu ili knjižicu.
4) Ukoliko natjecatelj prilikom vaganja prebaci svoju težinsku granicu, slijedi trenutačna
diskvalifikacija.
Početak i tijek natjecanja, proglašenje pobjednika i zatvaranje natjecanja
Članak 47.
1) Nakon postrojavanja natjecatelja-natjecateljica i sudaca svira se državna himna uz
pozdrav zastavi.
2) Natjecanje otvara delegat natjecanja, predstavnik organizatora, predstavnik Saveza ili
pokrovitelj natjecanja - načinom kako je to predvidio organizator natjecanja.
3) Po izvršenom otvorenju natjecanja predstavljaju se natjecatelji i suci, pozdravljaju
gledatelje i napuštaju borilište po istom postupku kako su ušli.
Članak 48.
1) Prije početka natjecanja natjecatelji-natjecateljice i treneri obavezno moraju dobiti na
uvid raspored natjecanja (parove) te oznaku borilišta na kojem se natječu.
2) Tijekom natjecanja organizator je dužan putem razglasa i za to predviđenog mjesta za
oglašavanje, informirati sudionike i gledatelje o rasporedu borbi.
Članak 49.
1) Prije početka finalnih borbi organizator je dužan predstaviti finaliste gledateljima.
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2) Finalne borbe se ne moraju održavati na jednom borilištu.
Članak 50.
1) Proglašenje pobjednika može se obaviti za vrijeme finalnih borbi ili nakon njihovog
završetka.
2) Navedeno proglašenje se obavlja na za to predviđenim postoljima, koja ne smiju biti na
Ju-Jitsu strunjačama, a poželjno je da iza postolja budu postavljeni “banneri” sa
sponzorima Saveza ili kluba.
3) Natjecatelji na proglašenje pobjednika izlaze u sportskoj odjeći kluba kojeg predstavljaju
(kimono, sportske majice i slično).
4) Uspješnost klubova na natjecanjima odrediti će se bodovanjem pojedinačnih plasmana I III. mjesta u svim težinskim skupinama (I.mj.-9 bodova, II.-3, III.-III.1 boda).
5) U slučaju jednakosti dvaju ili više Ju-Jitsu klubova primjenjuju se po redu slijedeći kriteriji:
veći broj prvih mjesta, veći broj drugih mjesta itd., sve dok se ne utvrdi prednost nekog od
klubova.
6) Za pojedina natjecanja može se uz određivanje uspješnosti Ju-Jitsu klubova, napraviti i
određivanje uspješnosti osnovnih i srednjih škola iz kojih natjecatelji dolaze.
7) Organizacijski odbor određuje osobu/osobe koje sudjeluju u svečanom ceremonijalu
dodjele športskih trofeja i nagrada, ili te ovlasti prepušta Delegatu natjecanja.
8) Nakon proglašenja pobjednika i podjele trofeja, osoba Delegat natjecanja proglašava
natjecanje zatvorenim, a natjecatelji napuštaju dvoranu.
Informiranje javnosti i izvješće s natjecanja
Članak 51.
1) Tehnička služba i organizator natjecanja dužni su u roku od 24 sata srediti svu
dokumentaciju natjecanja i dostaviti je uz izvješće Savezu.
2) Tehničko izvješće s natjecanja organizator je dužan dostaviti svim zainteresiranim
klubovima nakon završetka ceremonijala proglašenja pobjednika natjecanja ili putem email-a, redovnom poštom, telefaksom i objavom na internet stranici Saveza.
VII. PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJECANJIMA
Članak 52.
1) Svi Ju-Jitsu klubovi koje su udruženi u Savez i koje su podmirile redovite financijske
obveze prema Savezu, imaju pravo sudjelovati na državnim prvenstvima u Republici
Hrvatskoj.
2) Na pojedinačnim međunarodnim i domaćim prvenstvima otvorenog tipa organizator u
propozicijama natjecanja navodi ograničenja tj. pravo sudjelovanja natjecatelja.
Članak 53.
1) Ju-Jitsu klubovi, Ju-Jitsu sportaši, treneri i suci ne mogu sudjelovati na inozemnim
međunarodnim Ju-Jitsu natjecanjima bez suglasnosti nadležnog tijela i organa Saveza.
2) Odluku o sudjelovanju državne reprezentacije, klubova, natjecatelja, trenera i sudaca na
inozemnim međunarodnim natjecanjima i skupovima donosi Izvršni odbor Saveza ili po
njemu za to imenovana osoba ili komisija.
3) Sukladno stavku 1. ovog članka Ju-Jitsu klubovi, Ju-Jitsu sportaši, treneri i suci pisanom
zamolbom Savezu traže dozvolu za odlazak na inozemna međunarodna natjecanja i
skupove najmanje 10 dana prije planiranog odlaska.
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4) U pravilu, ukoliko ne postoje neke disciplinske zabrane, te ukoliko u tom razdoblju nema
natjecanja u Kalendaru natjecanja Saveza Ju-Jitsu klubovima, sucima, natjecateljima,
trenerima se dopušta odlazak na ta natjecanja.
Članak 54.
1) Natjecatelji se registriraju u Savezu sukladno Registracijskom pravilniku Saveza.
2) Za Ju-Jitsu klubove mogu u međunarodnim natjecanjima nastupati strani državljani
shodno propisima Međunarodne Ju-Jitsu federacije.
3) Strani državljani mogu nastupati za Ju-Jitsu klubove na športskim natjecanjima na razini
države samo u ekipnom sustavu natjecanja sukladno Registracijskom pravilniku Saveza i
ovom Pravilniku.
Članak 55.
1) Svi natjecatelji-natjecateljice, koji odlaze na inozemna međunarodna natjecanja
preporuča se da imaju putno osiguranje.
2) Troškove putnog osiguranja preporuča se da snose Ju-Jitsu klubovi ukoliko tu obvezu nisu
regulirali gradski/županijski savezi ili više športske asocijacije u koju su ovi udruženi.
3) Izvršni odbor Saveza može posebnom odlukom propisati obvezno putno osiguranje.
4) Na traženje Saveza klubovi su dužni predočiti policu osiguranja iz koje je vidljivo da se tom
policom putno osiguravaju njegovi članovi, ukoliko je to posebnom odlukom propisao
Izvršni odbor Saveza.
Članak 56.
1) Sudionik u Ju-Jitsu aktivnostima ne smije se obvezivati da trenira ili sudjeluje na Ju-Jitsu
natjecanju za vrijeme bolesti ili ozljede.
2) Ostale obveze u svezi sa zdravstvenim statusom Ju-Jitsu i načinu stjecanja prava nastupa
propisane su Zdravstvenim pravilnikom Saveza.
Članak 57.
1) Natjecatelji i natjecateljice moraju biti liječnički pregledani kod nadležne zdravstvene
ustanove ili klupskog liječnika, a liječnički pregled mora biti upisan u natjecateljsku
iskaznicu ili natjecateljsku knjižicu i ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci.
2) Udruženi član Saveza, koji je organizator natjecanja, obvezan je za vrijeme natjecanja
osigurati uvjete za pružanje medicinske pomoći Ju-Jitsu sportašima, trenerima, sucima,
gledateljima i ostalim sudionicima na natjecanju.
Članak 58.
Na domaćim i inozemnim natjecanjima ne mogu nastupati Ju-Jitsu klubovi, treneri, suci i
ostali, koji su pod zabranom odlukom Stegovne komisije ili nekog drugog tijela Saveza.
VIII. MATERIJALNO FINANCIJSKA PITANJA
Članak 59.
Međusobna prava i obveze Saveza i tehničkog organizatora natjecanja mogu se urediti
posebnim Ugovorom.
Članak 60.
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Za izvršene uplate kotizacija i ostalih davanja organizator natjecanja Ju-Jitsu klubovima,
sudionicima natjecanja, izdaje odgovarajuće potvrde.
IX. OBJAVA REZULTATA NATJECANJA
Članak 61.
1) Rezultati pojedinačnih i ekipnih natjecanja objavljuju se na Internet stranici Saveza te u
ostalim medijima (na televiziji, radiju, novinama).
Članak 62.
O objavi rezultata natjecanja brine delegat natjecanja u koordinaciji sa organizatorom
natjecanja, te u suradnji sa za to predviđenim tijelima i djelatnicima Saveza.
X. RANG LISTA SAVEZA
Članak 63.
1) Hrvatski Ju-Jitsu savez vodi rang-listu natjecatelja i rang-listu klubova članica Saveza.
2) Rang-lista natjecatelja je matematički metoda praćenja uspješnosti pojedinih sportaša
odnosno klubova članova Saveza.
3) Izvršni odbor posebnim pravilnikom utvrđuje kriterije za kreiranje rang liste natjecatelja i
klubova, vremensko razdoblje na koje se rang lista odnosi, način nagrađivanja najbolje
rangiranih te druge posebnosti važne za kreiranje objektivno uređenog sustava rangiranja
natjecatelja.
4) Navedeni pravilnik se mora donijeti u roku 90 dana od dana donošenja ovog pravilnika.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 64.
Tumačenje odredbi ovoga Pravilnika u isključivoj je nadležnosti Izvršnog odbora Saveza.
Članak 65.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. rujna 2015. godine, a objavit će se na Internet
stranicama Saveza.

Predsjednik HJJS-a:
_____________________
Ilija Ćavarović, dipl.ing.el.
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HRVATSKI JU - JITSU SAVEZ
Jarunska cesta 3B, Zagreb
OIB: 42467538747

Mjesto:

Datum:

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU NATJECANJA
Organizator :

Naziv natjecanja :

Broj očekivanih sudionika:
Način i vrijeme prijave:
Visina kotizacije za natjecatelje:
Datum natjecanja:
Vrijeme trajanja natjecanja:
Adresa ili mjesto održavanja
natjecanja:
Način, mjesto i vrijeme vaganja
Broj borilišta, broj sudaca
Sportske grane/discipline
Pravila natjecanja
Težinske kategorije:
Uzrasne kategorije:

Materijalne obveze organizatora prema
službenom osoblju

Sredstva koja osigurava Organizator:

Sredstva koja osigurava Savez:

Nagrade:

Pravo tumačenja propozicija:

Osoba ovlaštena za zastupanje
Organizatora:

Ime i prezime
Mjesto pečata
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