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На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза 

Србије дана 28.11.2017.године донео је следећи: 

 
ПРАВИЛНИК СУПЕР ЏУДО ЛИГЕ  

И ПРВЕ ЏУДО ЛИГЕ 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником Супер џудо лиге Србије и Прве националне лиге у џудоу (у даљем 

тексту Правилник) утврђују се основне одредбе о систему такмичења, 

пропозиције и општи услови такмичења у лиги. 

Члан 2. 

Сва такмичења и мечеви се организују у складу са овим Правилником, спортским 

правилима међународног надлежног савеза и актима и тумачењима које доносе 

Судијска комисија и Такмичарска комисија Џудо Савеза Србије. 

Члан 3. 

Управни одбор ЏСС директно или преко својих тела утврђује све услове за 

организацију свих кола такмичења и „Pley off-а“, а њихово спровођење поверава 

клубовима учесницима лига. Клубови учесници такмичења из члана 1. овог 

Правилника морају бити и чланови регионалних џудо савеза. 

II  УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 4. 

Супер џудо лига Србије (у даљем тексту СЏЛС) броји 12 ( дванаест) клубова, прва 

национална џудо лига (у даљем тексту  ПНЏЛ) броји 9 ( девет) клубова-чланова.  

Одлуку о промени броја екипа СЏЛС доноси Управни одбор ЏСС, на предлог 

Такмичарске комисије. 
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Члан 5. 

Сваке године из СЏЛС испада задње две пласиране екипе , а у њу улази прве две 

пласиране екипе из Прве националне џудо лиге ( у даљем тексту ПНЏЛ), из ПНЏЛ 

испадају задње две пласиране екипе, а у њу улазе две једна која је испала из 

СЏЛС и првопласирана из квалификације. 

Члан 6. 

Такмичење у СЏЛС одвија се у два  кола  у једном викенду. У првом колу 

формирају се четири групе са по три клуба (А1, А2, А3, Б1,Б2, Б3, Ц1, Ц2, Ц3, Д1, 

Д2, Д3). (прилог 1). У групи се такмичење одвија по принципу свако са сваким. 

По две првопласиране екипе из  група настављају другог дана друго коло. Жреб 

садржи осам екипа у куп систему са дуплим репесажом и то: А1 - Ц2, Б1 – Д2, Ц1 

- А2, Д1 – Б2 (прилог 2). 

Последње пласиране екипе такмичења по групама, тј четири екипе формирају 

групу – бараж,  у којој се такмичење одвија по принципу “свако са сваким”. 

Последње пласирана екипа испада из СЏЛС.  

Такмичење у ПЏЛ одвија се у два кола у једном викенду. У првом колу формирају 

се две групе, зависно од пријављених екипа тј клубова.  

У групи се такмичење одвија по принципу свако са сваким (pool sistem). 

По две првопласиране екипе из  група настављају такмичење у другом колу у куп 

систему, и то првопласирана из групе А са другопласираном екипом из групе Б, 

првопласирана екипа из групе Б са другопласираном екипом из групе А. 

Последње пласирана екипа испада из ПЏЛ. 

Члан 7. 

Приликом жребања, овлашћени представници екипа учесница СЏЛС и ПЏЛ, 

извлаче слова и бројеве, након чега се применом “POOL” система добија 

распоред борби у групама. 
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Прошлогодишњи финалисти у СЏЛС обавезно извлаче групе А1 или Ц1, а треће 

пласиране прошлогодишње екипе Б1 или Д1. Остали извлаче остале бројеве из 

група. 

Члан 8. 

Календаром такмичења ЏСС се оређују датуми такмичења СЏЛС и ПЏЛ. 

III  ТАКМИЧАРИ 

Члан 9. 

За наступ у СЏЛС и ПНЏЛ нема ограничења у Џудо разреду, односно степену али 

је забрањено наступање млађим кадеткињама о млађим кадетима и другим 

млађим узрасним категоријама . 

Такмичари који се налазе на списку екипе за наступ у СЏЛ не могу прелазити нити 

се позајмљивати у  ПНЏЛ тј. у нижи ранг такмичења. 

Члан 10. 

Екипе учеснице СЏЛС и ПНЏЛ могу позајмљивати такмичаре из других кубова 

максимум 2 (два).  

Члан 11. 

У СЏЛ и ПНЏЛ могу наступати само такмичари који су држављани Србије и који су 

регистровани по правилнику о регистрацији ЏСС.  

Члан 12. 

Регистрација прелазака се врши у канцеларији ЏСС по Регистрационом 

Правилнику ЏСС. 
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Члан 13. 

Клубови учесници СЏЛ и ПНЏЛ су дужни да најкасније 10 дана пре почетка СНЏЛ и 

ПНЏЛ доставе списак екипа оверен и потписан од стране клубова ЏСС, ради 

провере и овере спискова од стране ЏСС. 

IV  ВАГАЊЕ 

Члан 14. 

Пре почетка званичног вагања, вођа сваке екипе је дужан да Делегату преда 

списак за вагање који је уредно и читко исписан са потписом тренера у складу са 

чланом 13. и 22. Такмичарског Правилника. 

Члан 15. 

Званично вагање обављају  двојица судија које одреди председник судијске 

комисије ЏСС. 

Такмичари могу приступити вагању само уз уредне такмичарске књижице, са 

уредним регистрацијама, као и са лекарским прегледом не старијим од 6 (шест) 

месеци, доказу о осигурању спортиста у противном Председник такмичарске 

комсије и судије не смеју пиступити вагању такмичара. 

Такмичар који се налази на одслужењу војног рока може наступати у лиги само уз 

писмену дозволу војних власти. 

Члан 16. 

Званично вагање се врши само једном у складу са чланом  22. и 23. Такмичарског 

Правилника.  

Такмичар на вагу стаје у гаћицама.  

Такмичари који не задовоље тежину за одређену категорију не могу се поново 

вагати. 
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Толеранције у тежини на ваги нема, а важе званичне тежинске категорије ЕЈУ за 

сениоре, до 66кг ; до 73кг; до 81кг; до 90кг и +90кг. 

Сутрадан  четрдесет и пет минута пре почетка такмичења, свака екипа има 

обавезу да од четири понуђење тежинске категорије (до 66 кг., до 73 кг., до 81 

кг., до 90 кг.) насумично извуче две категорије, у којима ће њихови такмичари 

бити обавезни (они који се налазе на званичној пријави екипе у датој категорији),  

да се вагају ,одмах по извлачењу тежинске категорије. 

Такмичару се толерише 5% више телесне тежине (по правилима ЕЈУ и ИЏУ ) : 

- 66 kg  =  69.3 kg; - 73 kg  =  76.7 kg ; - 81 kg  =  85.1 kg ; - 90 kg  =  94.5 kg).  

Такмичари који прекораче дозвољену тежину бришу се са списка екипе и не могу 

наступати у даљем такмичењу. 

Члан 17. 

Такмичар има право наступа само у категорији у којој је ваган и једној категорији 

више. Екипни меч се одвија редоследом од најлакше до најтеже категорије. 

Такмичар мора имати плави и бели кимоно. 

Члан 18. 

Постава екипе за поједини меч састоји се од по једног такмичара у свакој 

тежинској категорији.  

Екипа може да наступи са минимално три такмичара. 

Поставу екипе за меч даје се писмено Тренер Клуба Делегату за сваки меч.  

Предат списак се  не може променити  за тај меч. 

Члан 19. 

Борбе трају четири минута. „Златан поен“ (Golden score) није временски 

ограничен. 
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Члан 20. 

Екипа која победи у мечу добија 2 (два) меч бода.  

Изгубљен меч доноси пораженој екипи 0 (нула) меч бодова. 

Победник у мечу је екипа која има већи број борба бодова.  

У појединачној борби победник добија 2 (два) борба бода, изгубљена борба 

вреднује се 0 (нула) борба бодова пораженом такмичару. 

У случају једнаког броја борба бодова, меч одлучује однос ефикасности, односно 

броја техничких поена по следећем систему: 

Ипон гаши, сого гаши, фусен гаши или кикен гаши        100. поена 

Ваза ари                         10. поена 

Шидо(победа шидоом)                                                                 0.5 поена.  

Ако се меч заврши нерешеним резултатом, а борба заврши са различитим бројем 

Шидоа добија такмичар који има мањи број шидоа са 0, 5 поена. 

За мечеве у Pley offu-у важе одредбе из члана 6 ових пропозиција. 

Члан 21. 

Пласман екипа одређује се на основу збира освојених меч бодова, односно даље 

збира освојених борба бодова и коначно збира освојених техничких поена.  

У случају да су сва три збира једнака, пласман екипа се одређује на основу 

њихових међусобних мечева, а ако је и тада исход нерешен, екипе ће заузети 

исти пласман на табели. Међутим  у случају када пласман одлучује о испадању из 

СНЏЛ и ПНЏЛ или пласману у Pley off-у, одржаће се нови меч. 
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Члан 22. 

Сви такмичари који се построје на почетку меча морају да се боре. Ако један 

такмичар не жели да изађе да се бори цела екипа се дисквалификује и губи 

екипни меч резултатом 10:0 (бодова) ; 500:0 (технички поени). 

Такмичар који је изашао на струњачу са осталим такмичарима на почетку меча и 

после тога се није борио нема право учешћа у наставку такмичења целог дана. 

Ако се један тим не појави на мечу други тим добија меч резултатом 10:0 

(бодова); 500:0 (технички поени). 

Члан 23. 

Један екипни меч се састоји од 5 мечева у 5 различитих категорија. 

У случају нерешеног исхода у појединачном мечу та борба се наставља у 

„Златном поену“. 

Већи број победа одлучује победника екипног меча. 

У случају да  у екипном мечу свака екипа има по 4 такмичара тј. наступа без једне 

категорије и ако је број победа исти екипа која има већи збир техничких поена је 

победник у том мечу.У случају да је и број техничких поена исти, жребом се 

одређује једна категорија која ће бити поновљена при чему у тој борби ко први 

баци или добије казну  меч се тог момента завршава (као и у Голден скоре-у) и 

екипа која је однела победу у том мечу је победник екипног меча. 

Члан 24. 

Незванично вагање се обавља дан пре такмичења  у 18 часова. 

Званично вагање се обавља дан пре такмичења  19 – 20 часова. 

Жреб за контролно вагање и вагање се обавља на дан такмичења од 9:00 до 9:45 

 Почетак борби је суботом у 10:00 часова.  
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Члан 25. 

Делегат, судије, као и сви чланови екипа учесница морају доћи на место 

такмичења најкасније тридесет минута пре званичног вагања. 

Такође, најмање тридесет минута пре почетка такмичења морају да буду 

испуњени сви услови за почетак такмичења и спремна сва лица која на било који 

начин учествују у спровођењу такмичења и на самом такмичењу. 

Кршење одредбе овог члана представља прекршај за који је прописана новчана 

казна до 10.000 динара за екипу која исти учини. 

V  РУКОВОДИЛАЦ –ДИРЕКТОР  СЏЛС И ПНЏЛ 

Члан 26. 

Руководилац СЏЛС и ПНЏЛ је председник Такмичарске комисије ЏСС.  

Члан 27. 

Одлуке Председника такмичарске комисије  су првостепене. 

Против одлуке Председника такмичарске комисије  може се изјавити жалба  

Управном одбору ЏСС, у року од 15 дана од пријема одлуке. 

Коначну одлуку по жалби из претходног става доноси  Управни одбор ЏСС, ако 

овим Правилником или Статутом ЏСС није прописано другачије. 

У року од 3 (три)  дана по завршеном колу СЏЛ и ПНЏЛ, Председник Такмичарске 

комисије  доставља писмене извештаје - резултате кола, свим учесницима  - 

клубовима  СЏЛ , ПНЏЛ.   

Члан 28. 

Председник Такмичарске комисије  самостално руководи турниром и његове 

одлуке се морају поштовати. 
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Председник Такмичарске комисије  је обавезан да се у потпуности придржава 

ових пропозиција и осталих правила која налажу Правилници ЏСС. 

За непоштовање одлука Председника Такмичарске комисије, клуб се кажњава 

најмање казном из члана 47. став 1. тачка 6. став 6, а у тежим случајевима 

Председник такмичарске комисије  може  и да прекине такмичење, а екипа која 

је прекид изазвала кажњава се казнама из члана 47. став 1. тачка 1, као и  

изрицањем једне од новчаних казни које су прописане чланом 47. став 1. тачка 

4,5, или 6, а против исте се подноси дисциплинска пријава. 

Члан29. 

Руководилац листе води записник такмичења у четири копије, који по завршетку 

такмичења заједно прегледају и потписују: Председника такмичарске комисије, 

вође екипа и судије.  

Свака екипа добија по једну копију записника. 

Једну копију (ОРИГИНАЛ) пратећи материјал и свој писани извештај, Председника 

такмичарске комисије  је дужан да достави Управном одбору ЏСС, у року од 48 

сати по завршеном турниру. 

У случају недостављања и неблаговременог достављања материјала, 

Председника такмичарске комисије  подлеже дисциплинској одговорности. 

Члан 30. 

Председника такмичарске комисије, судије и техничка лица, морају бити у Сали 

најмање тридесет минута пре почетка такмичења, односно мерења такмичара, те 

да се припреме за своје дужности. 

Председник такмичарске комисије  је дужан да пре почетка такмичења изврши 

преглед места на којем ће се турнир одржати, те да провери да ли су услови за 

одржавање такмичења у складу са овим Правилником, другим актима ЏСС и 

Законом о спорту. 
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Уколико Председник такмичарске комисије  процени да услови нису у складу са 

горе наведеним прописима, он може домаћину дати максимално један сат да све 

доведе у ред, а домаћин се кажњава казном 5. из става 1. члана 47 овог 

Правилника. 

Ако ни после тога такмичење не може да почне, домаћин се кажњава казнама 3. и 

4 става 1. члана 47 овог Правилника. 

Организатора такмичења одређује Директор Савеза на основу предлога 

Председника Такмичарске комисије, на основу понуда заинтересованих екипа, а 

ако оне нису заинтересоване такмичење ће се одржати у организацији ЏСС, а 

екипе учеснице деле трошкове организације. 

Члан 31. 

Председник такмичарске комисије  је дужан да прати и објективно оцени све 

услове под којима се такмичење одвија и то унесе у свој писмени извештај 

Директору Савеза. 

Такође делегат је дужан да од комесара за безбедност, захтева одстрањење 

сваког лица од делегатског стола, сем судија и по потреби овлашћених вођа 

екипа, када најављују подношење писмене жалбе. 

У случају несређивања оваквих проблема Председник такмичарске комисије 

примењује одребе Такмичарског правилника. 

Члан 32. 

Председник такмичарске комисије  је дужан да прихвати писмену најаву 

приговора или приговор, који може поднети искључиво вођа екипе. 

У случају прописно најављеног приговора, Председник такмичарске комисије  је 

дужан да одмах прикупи материјал потребан за решавање приговора тј. писмене 

изјаве свих релевантних лица. 
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У свом извештају Председник такмичарске комисије  даје и своје мишљење о 

приговору. 

Члан 33. 

Уколико Председник такмичарске комисије  прекрши одредбе ових Пропозиција 

или својим неодговорним радом учини или дозволи пропусте, који би битно 

утицали на нормално одвијање СЏЛС и ПНЏЛ, Директор Савеза истог може 

суспендовати  из СЏЛС и ПНЏЛ, а у тежим случајевима поднети  дисциплинску 

пријаву.  

У том случају Председник такмичарске комисије  се не може појавити ни у каквој 

службеној улози у СЏЛС и ПНЏЛ све до коначне дисциплинске одлуке. 

Члан 34. 

У случају да Председник такмичарске комисије  не стигне на такмичење, његову 

улогу преузимају овлашћене вође екипа, учесница тог такмичења, поштујући ове 

пропозиције и одлучујући у случају спорних питања простом већином.  

Записник, пратећи материјал и извештај са тог такмичења вођа домаће екипе 

обавезан је да пошаље Директору Савеза у предвиђеном року. 

VI   СУДИЈЕ 

Члан 35. 

За СНЏЛ и ПНЏЛ судије делегира Председник судијске комисије ЏСС и задужен је 

за стриктно придржавање судијских правила која су дефинисана Судисјким 

Правилником ЏСС. 

Судије су дужне да о евентуалној спречености обавесте Председника Судијске 

комисије, најкaсније два дана по пријему обавештења ради одређивања замене. 

Судије - мериоце времена семафору, обезбеђује домаћин турнира. 
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Члан 37. 

Тренер је задужен да својим инструкцијама усмерава (води) такмичара од почетка 

до краја такмичења пре и после сваке борбе. 

Инструисање такмичара се односи на комуникацију са такмичаром, тактичке 

савете, бодрење, инструкције у непредвиђеним ситуацијама као нпр. у случају 

повреде идр. и дозвољено је само у период између Мате-а И Хаџиме-а (за време 

прекида меча). 

Тренер мора испратити борбу седећи на столици и напустити борилиште заједно 

са такмичаром. 

Тренер мора упозорити такмичара да одмах по завршетку меча напусти 

борилиште јер у супротном цео тим ће бити суспендован. 

Члан 38. 

Забрањено понашање тренара : 

 Инструисање такмичара за време трајања меча 

 Давање било каквих коментара или критиковање  судијских одлука 

 Исправљати судијске одлуке 

 Упућивање непристојих гестова судијама,званичницима или публици 

 Ударање,склањање или ломљење рекламних паноа 

 Вршење било које радње која омаловажава              

противника,судију,званичника,противниковог   тренера,свог 

такмичара,публику. 

За непоштовање се изриче казна по члану 47. став 1. тачка 5. овог Правилника. 

 



ПРАВИЛНИК СУПЕР ЏУДО ЛИГЕ И ПРВЕ ЏУДО ЛИГЕ 

 

14 
 

Члан 39. 

Инструисање такмичара за време трајања меча може вршити само тренер . 

Такмичари који се налазе на клупи не смеју давати било какве коментаре или 

критиковати  судијске одлуке,исправљати судијске одлуке. 

Упућивати непристојне гестове судијама,званичницима или публици. 

Ударати, склањањати или ломити рекламне паное. 

Исто тако је забрањено вршење било којих радњи које омаловажавају 

противника, судије, званичнике, противниковог тренера, свог такмичара, 

публику. 

За непоштовање ових одредби може се изрећи казна је у складу са чланом 47. 

став 1. тачка 5. 

 

VII   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЕКИПА 

Члан 40. 

Све екипе учеснице СЏЛС  и ПНЏЛ дужне су да до рока који утврди Председник 

такмичарске комисије доставе своју писмену пријаву за учешће у СЏЛС и ПНЏЛ.  

Такође до рока који утврди Председник такмичарске комисије, све екипе су 

дужне да доставе коначне спискове својих такмичара у складу са чл. 13. овог 

Правилника. 

У списку мора бити наведен и званични представник екипе и тренер. 

Члан 41. 

Ако екипа својевољно одбије наступ, напусти поједино такмичење или напусти 

СНЏЛ или ПНЏЛ, казниће се казнама прописаним чланом 47. став 1. тачке 1. и 4. 

овог Правилника и против екипе ће бити поднета дисциплинска пријава. и . 
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Члан 42. 

Уколико екипа наступи а према одредбама ових пропозиција и пратећих правила 

није имала право да наступи, што се тек накнадно утврди, екипа ће се казнити 

казнама прописаним одредбом члана члана 47. став 1. тачка 3. и 4. овог 

Правилника. 

VIII   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДОМАЋИНА – ОРГАНИЗАТОРА 

Члан 43. 

Организатор је обавезан да обезбеди услове за такмичење у складу са Законом о 

спорту и актима ЏСС. 

Члан 44. 

За записничким столом, код њега и у простору одређеном за екипе, односно 

такмичаре и службена лица, дозвољено је да буду: 

 за записничким столом могу да седе Председник такмичарске комисије 

делегат, руководилац листа; 

 службени лекар седи поред записничког стола, непосредно поред 

борилишта 

 у простору одређеном за екипу могу бити такмичари у спортској опреми 

(тренерке или кимоно), представник клуба, тренер клуба, физиотерапеут и 

лекар (не више од седам особа). 

Непоштовањем изнетих одредби повлачи казну прописану чланом 47. став 1. 

тачка 6. овог Правилника. 

Члан 45. 

Контакте са службеним лицима за време такмичења могу имати једино званични 

представници клубова, и то по један из сваког клуба учесника. 
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Званични представници клубова учесника могу бити код записничког стола само 

ради контакта са службеним лицима. 

XI   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 

Непоштовање и кршење овог Правилника,  пропозиција и пратећих прописа 

кажњава се по овом Правилнику, као и по дисциплинском правилнику ЏСС.  

Изрицање казни по овом Правилнику на самом такмичењу у надлежности је 

Председника такмичарске комисије. Пратећи прописи су: 

 Такмичарски правилник 

 Упутство о организацији џудо такмичења СЏЛ и ПНЏЛ 

 Правилник о раду Судијске комисије ЏСС 

 налози Председник такмичарске комисије, друга општа  и појединачна 

нормативна акта ЏСС неопходна за организацију такмичења. 

Због учињених прекршаја на такмичењу прописаним Дисциплинским правилником 

ЏСС, може се покренути Дисциплински поступак пред Дисциплинском комисијом 

ЏСС. 

Дисциплинску пријаву подноси Председник такмичарске комисије по службеној 

дужности, судија или екипа учесника СЏЛ и ПНЏЛ, односно тренер. 

Члан 47. 

 За учињен Прекршај из овог Правилника екипа се може  казнити следећим 

казнама: 

1) Искључење из текуће СЏЛ и ПНЏЛ, што подразумева губитак котизације 

2) Губитак права учешћа у Првој националној џудо лиги и на квалификацијама 

за следећу СЏЛ и ПНЏЛ 
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3) Регистрација меча службеним резултатом 2:0, 10:0, (500:0) у корист 

противничке екипе 

4) Новчана казна од 20 000 динара. 

5) Новчана казна од 12 000 динара 

6) Новчана казна од 6 000 динара 

 За учињен Прекршај појединца се може казнити следећим казнама: 

1) Забрана наступа у текућој СНЏЛ и ПНЏЛ на свим функцијама уз позивање на 

дисциплинску одговорност. 

2) Забрана наступа у одређеној функцији, односно забрана наступа такмичара 

у текућој СНЏЛ и ПНЏЛ. 

3) Забрана наступа у одређеној функцији, односно забрана наступа такмичара, 

у одређеном броју кола СНЏЛ и ПНЏЛ. 

Казне могу бити изречене комбиновањем новчане казне са неком од неновчаних 

казни. 

Кажњавање по било којој од наведених тачака не искључује дисциплинску 

одговорност. 

Члан 48. 

 

У случају доказаног покушаја или спроведеног ’’лажирања’’ меча, екипе ће се 

казнити казнама прописаним чланом 47. став 1. тачка 1, 2. и 4, а одговорни 

појединци одговарајућом казном прописаним чланом 47. став 2.  

У случају покушаја или извршеног подмићивања делегата или судија, екипе ће се 

казнити казнама прописаним чланом 47. став 1.  тачка 2. и 5, а појединац казном 

прописаном чланом 47. став 2.  тачка 1. 
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У случају физичког напада на службено лице или другог учесника такмичења, 

екипа чији је члан извршилац биће кажњена казнама прописаним чланом 47. став 

1.  тачка 1. и 4, а појединац казном прописаном чланом 47. став 2.  тачка 1. 

У случају вербалног напада на службено лице или другог учесника такмичења, 

екипа чији је члан извршилац биће кажњена казнама прописаним чланом 47. став 

1.  тачка 3. и 4, а појединац казном прописаном чланом 47. став 2.  тачка 2. 

У случају да за екипу наступи такмичар који по било ком основу није имао  право 

наступа, а то се накнадно утврди, екипа се кажњава казнама прописаним чланом 

47. став 1.  тачка 3. и 5, ако је екипа знала или морала знати ове околности. 

У случају да екипа својевољно прекине меч, напусти такмичење или онемогући 

наставак, односно почетак такмичења, казниће се казнама прописаним чланом 47. 

став 1.  тачка 1. и 4, а одговорни појединац казном прописаном чланом 47. став 2.  

тачка 1. 

У свим случајевима овог члана, поред наведених казни по овом Правилнику, 

подноси се дисциплинска пријава. 

Непоштовање члана 44. и 45. овог правилника за учињени прекршај појединца и 

они ће се казнити следећим казнама : 

-казном прописаном чланом 47. став 2.  тачка 1, а за екипу казном прописаном 

чланом 47. став 1.  тачка 5. 

За такмичаре казном прописаном чланом 47. став 2.  тачка 3. а за екипу казном 

прописаном чланом 47. став 1.  тачка 5.             

Члан 49. 

На самом такмичењу на повреду прописа може указати свако службено лице или 

учесник, чије ће изјаве у записник унети Председник такмичарске комисије.  
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Поступак кажњавања по овом Правилнику води се скраћеним поступком, 

писменом одлуком Председника такмичарске комисије који може изрећи казне 

прописане чланом 47. овог Правилника. 

Жалба на одлуку Председника Такмичарске комисије подноси се Директору 

Савеза у року од 3 дана од дана такмичења. Одлука Директора је коначна. 

X   ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 50. 

Сви трошкови спровођења СЏЛ и ПНЏЛ падају на терет екипа учесница, осим 

трошкова такси и дневница и путних трошкова службених лица (судија и 

делегата). 

Свака екипа учесница СЏЛ и ПНЏЛ дужна је да до рока који утврди Председник 

такмичарске комисије,  уплати ЏСС (са назнаком за СЏЛ или ПНЏЛ) прописану 

котизацију, која се користи за административне трошкове вођења СЏЛ,ПНЏЛ и 

организацију Плаy офф-а. 

Екипа која није благовремено уплатила котизацију, не може да учествује у СЏЛ и 

у ПНЏЛ. 

Одлуку из претходног става доноси Управни одбор. 

Члан 51. 

Уколико нека екипа после уплате котизације, а пре почетка СНЏЛ или ПНЏЛ, 

одустане од учешћа у лиги, котизација се не враћа.  
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XI  ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52. 

За спровођење овог Правилника надлежан је Председник такмичарске комисије 

СЏЛС и ПНЏЛ а у другом степену Управни одбор ЏСС. 

Председник такмичарске комисије је овлашћен, у случају потребе, да изда 

посебна Упутства о организацији Супер националне џудо лиге и Прве националне 

џудо лиге у складу са овим Правилником. 

Члан 53. 

Одредбе овог правилника примењују се сходно на Прву националну лигу у џудоу. 

Члан 54. 

Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од усвајања и објављивања. 

   

      ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА ЏСС  

                                                                                                                                                  

       Проф.др Милован  Братић 
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Прилог 1. 

 

 

Група А     1  _____________ 

          2  _____________               

                   3  _____________ 

 

Група Б     1  _____________ 

          2  _____________               

                   3  _____________ 

 

Група Ц     1  _____________ 

          2  _____________               

                   3  _____________ 

 

Група Д     1  _____________ 

          2  _____________               

                   3  _____________ 
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Прилог 2. 
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