ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК
ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ

У Београду, јануар 2019. године
ЏСС

1

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ

На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије
дана 28.11.2017. године донео је следећи:

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Taкмичарским правилником Џудо савеза Србије (у даљем тексту Правилник) утврђују се
основне одредбе о систему такмичења и општих услова такмичења која се одвијају под
окриљем Џудо савеза Србије (у даљем тексту: ЏСС или Савез), као и права и обавезе
појединаца, односно клубова учлањених у регионалне савезе и њихових међусобних односа
везаних за џудо и спортске активности и делатности.

Члан 2.
Сва џудо такмичења организују се у складу са спортским правилима такмичења Европске Џудо
Уније (ЕЈU), Интернационалне Џудо Федерације (IJF) и тумачењима које донесе Такмичарска
комисија Џудо Савеза Србије.

Члан 3.
Такмичарска комисија има 4 члана.
-

Председника Такмичарске комисије, на предлог Директора савеза, бира Управни одбор
ЏСС.
Преостала три члана Такмичарске комисије бирају и делегирају Регионални џудо савези
и то:
једног члана бира и делегира Џудо савез Београда;
едног члана бира и делегира Џудо савез Војводине;
једног члана бира и делегира Џудо савез Централне Србије.

Такмичарска комисија састаје се по потреби, а седницама комисије председава Председник
Комисије.
Мандат чланова комисије траје 4 године и могу бити поново бирани Такмичарска комисија
одлуке доноси већином присутних чланова.

Члан 4.
Такмичарска комисија ЏСС:
1.утврђује све услове за организацију свих такмичења у организацији ЏСС и клубова чланова
регионалних савеза;
2. oрганизјуе Првенства Србије у свим узрасним категоријама;ЏСС
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3. припрема предлог Календара такмичења;
4. предлаже тежинске и узрасне категорије и евентуалне промене усклађује са ЕЏУ и ИЏФ
спортским правилима;
5. предлаже промене у систему такмичења;
6. одлучује о органима који спроводе такмичење;
7 .врши контролу испуњености услова за организацију такмичења у складу са законом о спорту
и овим правилником;
8.даје оцену квалитета организације свих такмичења која су у календару ЏСС
9. у сарадњи са комисијом за ИТ предлаже све врсте евиденицја и организује жребање и
техничку подршку пре и током такмичења са дистрибуцијом резултата.

ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 5.
Џудо такмичења могу бити: појединачна и екипна Појединачна такмичења:
1. Првенства Србије у свим узрасним категоријама.
2. Турнирска такмичења (домаћа и међународна) која се налазе у календару такмичења Џудо
савеза Србије, а организују их клубови чланови регионалних савеза.
Екипна такмичења:
1. Супер лига Србије за сениоре-ке
2. Екипни шампион за сениорке
3. Прва национална лига Србије за сениоре-ке
4. Куп клубова за јуниоре-ке
5. Куп клубова за сениоре-ке

Члан 6.
Појединачна Првенства Србије :
1. Појединачно првенство Србије за млађе девојчице и млађе дечаке (У12)
2. Појединачно првенство Србије за старије девојчице и старије дечаке (У14)
3. Појединачно првенство Србије за мл. кадеткиње и мл. кадете (У16)
4. Појединачно првенство Србије за кадете и кадеткиње (У18)
5. Појединачно првенство Србије за јуниорке и јуниоре (U21);
ЏСС
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6. Појединачно првенство Србије за млађе сениорке и млађе сениоре (U23);
7. Појединачно првенство Србије за сениорке и сениоре .
Организацију такмичења спроводи ЏСС. Делегат такмичења дужан је да у року од 3 дана по
одржаном такмичењу достави председнику ТК ЏСС , а овај у року од 3 дана и регионалним
савезима писани извештај са свим подацима, фотографијама и видео материјалом са
такмичења.
Пласмани свих такмичара и екипни пласман клубова, који су наступили на такмичењу
објављује се на званичном интернет сајту ЏСС.

Члан 7.
Турнирска такмичења су сва такмичења која се налазе у календару такмичења Џудо савеза
Србије, а организују их клубови чланови регионалних савеза. Делегати ЏСС-ових такмичења су
дужни да у року од 3 дана по одржаном такмичењу, доставе канцеларији ЏСС, као и свом
регионалном савезу, извештај о ( условима у којима се такмичење одржали, број клубова број
такмичара, пласману такмичара и клубова, испуњеност услова везаних за безбедност
такмичења, и изјаве о приговорима или негативних догађањима на такмичењу, фотографије и
видео материјале....), који ће бити објављен на интернет сајтовима ЏСС и регионалног савеза.

Члан 8.
Посебна такмичења су:


Појединачно првенство Србије за студенте,



Појединачно првенство Србије за ученике средњих школа,



Појединачно првенство Србије за ученике основних школа,



Појединачно првенство Србије за лица са посебним потребама (особе оштећеног слуха
и слабовиде особе специјалне олимпијаде и параолимпијске дисциплине и сл.)



Појединачно полицијско првенство Србије,



Појединачно војно првенство Србије,



Првенство Србије у катама.

УО ЏСС на крају сваке календарске године прописује која посебна појединачна првенства
Србије ће се одржати у наредној години, на предлог ТК ЏСС.

Члан 9.
Екипна такмичења:
Пропозиције и организација екипних такмичења: Супер лига Србије и Прва национална лига у
џудоу, уређују се посебним Правилником Супер лиге Србије и Прве националне лиге. Овај
Правилник предлажу Директор савеза и Такмичарска комисија ЏСС а усваја УО ЏСС.
Организацију такмичења у складу са Правилником
ЏСС
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Супер лиге Србије и Прве националне лиге у џудоу спроводи
комисије ЏСС.

Председник Такмичарске

УЗРАСНЕ И ТЕЖИНСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА БОРБЕ И ЗАБРАЊЕНЕ ТЕХНИКЕ
Члан 10.
Првенства Србије одржавају се у следећим узрасним и тежинским категоријама:

Узрасна
Тежинске Kатегорије
категорија

Забрање

Време

не

трајања

технике

борбе

Трајање
Golden
scora

Од 23 и старији
Сениори

-60,-66,-73,-81,-90,- 100, +100 kg

/

4 мин.

/

Сениорке

-48,-52,-57,-63,-70, 78,+78 kg

/

4 мин.

/

-60,-66,-73,-81,-90,- 100, + 100 kg

/

4 мин.

/

-48,-52,-57,-63,-70, 78,+78 kg

/

4 мин.

/

Oд 21 год. до 22 год.
Mлађи
Сениори
Mлађе
Сениорке

Oд 18 до 20 год
Jуниори

-60, -66, -73, -81, -90, -100, + 100

/

4 мин.

/

Jуниорке

-48, -52, -57, -63, – 70 ,-78 +78

/

4 мин.

/

Oд 15 до 17 год.
Kадети

-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

/

4 мин.

/

Kaдеткиње

-40, -44, -48, -52, -57, -63, – 70 ,+70

/

4 мин.

/

/

3 мин.

/

Oд 14 и 15 год.
Mлађи

-46, -50, -55, -60, -66, -73, 81, +81

ЏСС
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Кадети
Mлађе
Кадеткиње

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

/

3 мин.

/

Од 13 до 14 год.
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73

Полуге –

3 мин.

Гушења

Старији
Дечаци

KANSETSU

/

WAZASHIME
WAZA
Полуге –
Старије

-32,-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Девојчице

3 мин.

/

3 мин.

Максима

Гушења
KANSETSU
WAZASHIME
WAZA

Oд 11 до 12 год.
Полуге –
Mлађи

-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66

Гушења
KANSETSU

Дечаци

WAZA-

2 минута

SHIME
WAZA
Полуге –
Mлађе
Девојчице

-32, -36, -40, -44, -48, -52, -56, + 56

Гушења
KANSETSU

3 мин.

Максима
2 минута

WAZASHIME
WAZA

ЏСС
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На турнирским такмичењима у организацији клубова чланова регионалних савеза осим горе
наведених узрасних категорија, такмичења могу бити организована и у следећим узрастима:

Узрасна
Категорија

Време

Забрањене

Тежинске Kатегорије

трајања

Teхнике

борби

Трајање
Golden scora

Od 9 do 10 god.
-22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50

Полуге –
Гушења
KANSETSU WAZA-

Полетарци

Полетарке

SHIME WAZA

-22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43

2 мин.

Максимално
2 минута

Poluge – Gušenja
KANSETSU WAZASHIME WAZA

2 мин.

Максимално
2 минута

Oд 7 до 8 год.
Млађи

-20,-22,-25,-28,-31,-34,-38, -42,-46,+46

Забрањене
активности

полетарци

такмичара
су

2 мин.

дефинисане

Максимално
2 минута

у члану 11.
Правилника
Млађе
полетарке

-20,-22,-25,-28,-31, -34,38,+38

Забрањене
активности
такмичара
су
дефинисане

2 мин.

Максимално
2 минута

у члану 11.
Правилника

ЏСС
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ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА УЗРАСНУ КАТЕГОРИЈУ МЛАЂИХ ПОЛЕТАРКИ
И МЛАЂИХ ПОЛЕТАРАЦА
Члан 11.
У узрасној категорији млађих полетарки и млађих полетараца такмичења се организују по
модификoваним правилима и то:
1. сви учесници такмичења су победници;
2. обавеза организатора такмичења је да сваком учеснику такмичења у овој узрасној категорији
обезбеди награде (медаље или дипломе);
3. приликом жреба ове узрасне категорије број такмичара не може бити већи од осам у групи
без обзира на број пријављених такмичара по тежинској категорији;
4. такмичари током такмичења седе на ободима борилишта на којем се боре;
5. борба почиње тако што такмичари ухвате гард по жељи, леви или десни гард када судија даје
знак за почетак меча;
6. ако такмичар вуче, гура противника на доле или гура противника са намером да га изгура из
борилишта, судија ће зауставити борбу и опоменути такмичара да ће следећим таквим
поступком бити кажњен са казном SHIDO;
7. током меча дозвољено је 5-10 секунди да се борба одвија без акције једног од такмичара.
Пасивност од више од десет секунди се кажњава доделом казне SHIDO;
8. забрањено је извођења техника које су пропраћене стезањем око врата, директним хватом
једном руком око врата ( директна Koshi guruma ) као и хват једном руком за ревер и другом
око врата чиме се фиксира врат противнику. У случају да се гард остварује стезањем врата
(крагном) судија ће зауставити борбу, опоменути такмичара, а ако то понови доделиће му казну
SHIDO;
9. забрањено је извођење техника као што о су IPON SEOI NAGE, MOROTE SEOI NAGE или
друге технике бацања која се изводе са колена;
10. у случају да такмичар изводи технике бацања са колена ( IPON SEOI NAGE, MOROTE
SEOI NAGE или друге технике бацања која се изводе са колена) судија ће зауставити борбу,
опоменути такмичара, а ако то понови доделиће му казну SHIDO;
11. забрањено је извођење технике бацања Sode tsurikomi goshi;
12. у случају да се такмичар изведе технику Sode tsurikomi goshi судија ће зауставити борбу,
опоменути такмичара, а ако то понови доделиће му казну SHIDO;
13. забрањено је извођење технике UCHI-MATA са понирањем на главу. Овакво извођење
технике се кажњава директном дискавлификацијом такмичара;
14. забрањено је извођење техника SUTEMI WAZA која подразумева извођење пожртвоване
технике бацања. Овде спадају технике у којима џудиста остварује положај ослањања на леђа
или бок одакле баца противника;
15. у случају да такмичар изведе технике SUTEMI WAZA судија ће зауставити борбу,
опоменути такмичара, а ако то понови доделиће му казну SHIDO;-

ЏСС
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16. забрањено је извођење технике преласка SANKAKU због могућности повређивања вратног
дела кичменог стуба, страха од гушења и самог гушења. Чим такмичар крене у позицију за
извођење SANKAKU судија прекида борбу, опомиње такмичара и уколико такмичар понови
исту радњу кажњава га са казном SHIDO.
17. забрањено је извођење окретања противника у партеру , у којим се остварује полуга на
рамену или полуга на кичми. Чим такмичар крене у позицију за окретање противника у
партеру, у којим се остварује полуга на рамену или полуга на кичми судија прекида борбу,
опомиње такмичара и уколико такмичар понови исту радњу кажњава га са казном SHIDO.
18. забрањено је извођење Полуге-Гушења КANSETSU WAZA- SHIME WAZA. Чим такмичар
крене у позицију за извођење Полуге-Гушења КANSETSU WAZA- SHIME WAZA судија
прекида борбу, опомиње такмичара и уколико такмичар понови исту радњу кажњава га са
казном SHIDO
19. забрањено је организовање турнира за млађу децу од седам година старости.

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА
Члан 12.
Учесници такмичења су клубови и њихови такмичари.

Спортиста такмичар јесте спортиста аматер и професионални спортиста који учествује на
спортском такмичењу, као члан спортске организације, у складу са овим правилником,
статутом ЏСС и Законом о спорту.
Клубови морају бити регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије у
складу са Законом о спорту, као и у регионалним џудо савезима.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
Члан 13.
Клуб који се такмичи у сениорском националном лигашком спортском такмичењу или
професионалном спортском такмичењу има ангажованог најмање:
(1) једног спортског тренера за рад са спортистима и координацију стручног рада у спортској
организацији (главни тренер),
(2) једног спортског тренера на сваких додатних 160 спортиста,
(3) једног спортског тренера као руководиоца програма развоја дечијег и омладинског спорта,
(4)једно лице са одговарајућим спортским звањем у оквиру занимања менаџер у спорту
(спортски директор, генерални секретар, секретар и сл.),
(5) једно лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се
односе на безбедност учесника спортских такмичења чији је организатор,
ЏСС
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(6) једног клупског лекара за бригу о медицинској заштити спортиста и примени антидопинг
правила;

Члан 14.
Клуб који се такмичи у националном спортском такмичењу и професионалним такмичењима
мора да има формиран секретаријат организације, као административно-техничку подршку
органима спортске организације, спортистима и другим запосленим, који је доступан за
комуникацију са члановима и са јавношћу најмање пет дана у недељи, у унапред утврђено и
објављено време од најмање четири сата дневно.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Члан 15.
Клуб може да учествује на спортским такмичењима у одређеној спортској сезони уколико има
планирана финансијска средства довољна за учешће у свим такмичењима током целе
такмичарске сезоне, у складу са спортским правилима.
Клуб може да учествује на националном лигашком спортском такмичењу и професионалном
спортском такмичењу у одређеној спортској сезони уколико, пре почетка такмичарске сезоне,
има:
1) на пословном рачуну или у виду банкарске гаранције, или обезбеђена на други одговарајући
начин у складу са спортским правилима, финансијска средства довољна за учешће у свим
такмичењима током целе такмичарске сезоне;
2) уколико је надлежном националном гранском спортском савезу поднела пре почетка
такмичења ревидирани финансијски извештај (извештај овлашћеног ревизора о извршеној
ревизији финансијских извештаја);
3) испуњава друге финансијске услове утврђене спортским правилима којима се уређује
издавање дозволе за сезону.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 16.
Право учешћа на Првенствима Србије имају такмичари и такмичарке који су уредно
регистровани у Џудо Савезу Србије, регионалним савезима у складу са Регистрационим
правилником ЏСС, уз услов да имају држављанство Републике Србије, и да не наступају за
репрезентацију друге земље (нације), имају периодични лекарски преглед који није старији од 6
месеци, односно потврду о посебном здравственом прегледу који није старији од 6 месеци за
такмичаре млађе од 16 година и потврду о извршеном посебном здравственом прегледу за
такмичаре који наступају у старијим узрасним кaтегоријама, обавезно осигурању
спортиста ( закључено са званичном осигуравајућом кућом Џудо Савеза Савеза), у складу са
чланом 21. став 5. Закона о спорту.
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Како је обавеза судија да током мерења такмичарки и такмичара врши идентификацију на
основу такмичарских књижица обавеза клубова је да изврше промене такмичарских књижица
тј. фотографија минимално на сваке 4 године од датума издавања последње књижице.
Потврда о извршеном лекарском прегледу ( печат лекара) обавезно стављати у делу
такмичарске књижице за коју је намењен.
Спортисти Министарства Одбране и Војске Србије и МУПа уколико нису регистровани у
војном или полицијском клубу, региструју се директно у ЏСС, достављајући (две слике,
крштеницу, личну карту или пасош потврду о држављанству и потврду МО и ВС да су
запослени у истим).
Право учешћа на посебним такмичењима имају они спортисти који су предвиђени посебним
пропозицијама такмичења, уз услов да имају држављанство Републике Србије, и да не
наступају за репрезентацију друге земље (нације), имају периодични лекарски преглед који није
старији од 6 месеци, односно потврду о посебном здравственом прегледу који није старији од 6
месеци у случајевима предвиђеним законом , обавезно осигурању спортиста ( закључено са
званичном осигуравајућом кућом Џудо Савеза Савеза), у складу са чланом 21. став 5 Закона о
спорту . Идентификације ових спортиста регулише се пропозицијама такмичења (студенти –
индекс, ученици – ђачку књижицу и сл).
Право учешћа на турнирским такмичењима имају такмичари и такмичарке који су уредно
регистровани у Џудо Савезу Србије, Регионалним савезима, у складу са Регистрационим
правилником ЏСС, који имају потврду о периодичном здравственом прегледу који није старији
од 6 месеци, односно потврду о посебном здравственом прегледу који није старији од 6 месеци
за такмичаре млађе од 16 година или потврду о извршеном посебном здравственом прегледу за
такмичаре који наступају у старијим узрасним категоријама , обавезно осигурању спортиста (
закључено са званичном осигуравајућом кућом Џудо Савеза Савеза) у складу са чланом 21. став
5. Закона о спорту.
На овим такмичењима право наступа имају и такмичари страних клубова, а њихова
идентификација се регулише пропозицијама такмичења (такмичарска књижица, одобрење
њиховог Савеза, путна исправа, уверење о утврђеној општој здравственој способности за
обављање спортских активности и уверење о утврђеној посебној здравственој способности).
Осигурање такмичара страних клубова је у надлежности Савеза земље из које долазе.
На такмичењима која су у календару такмичења ЏСС за млађе дечаке/девојчице, такмичари-ке
могу наступати само у својој узрасној категорији.
На такмичењима која су у календару такмичења ЏСС старији дечаци/девојчице, такмичари-ке
могу наступати само у својој узрасној категорији.
На такмичењима која су у календару такмичења ЏСС млађи кадети/кадеткиња имају право
наступа само у својој узрасној категорији. И то задња година старијих дечака и девојчица и
прва година кадета и кадедкиња.
На такмичењима каја су у календару такмичења ЏСС кадети/кадеткиње имају права наступа у
својој узрасној категорији и у узрасној категорији јуниора/јуниорки,мл.сениора/сениорки и
сениора/сениорки само уз прихватање одговорности клуба и оверену сагласност клуба и
оверену сагласност коју дају родитељи/старатељи у форми потврде клуба и уз потпис и печат
овлашћеног лица клуба,а потврада се предаје делегату пре такмичења.
На такмичењима која су у календару такмичења ЏСС јуниори/јуниорке имају право наступа у
својој узрасној категорији и у узрасним категоријама млађих сениори / сениорке и сениори/
сениорке само уз прихватање одговорности клуба и оверену сагласност клуба и писмену
ЏСС
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оверену сагласност коју дају родитељи/старатељи у форми потврде клуба и уз потпис и печат
овлашћеног лица клуба, а потврда се предаје делегату пре такмичења.
На такмичењима која су у календару такмичења ЏСС млађи сениори / сениорке имају право
наступа у својој узрасној категорији и у узрасној категорији сениори/сениорке .
Сениори /сениорке имају права наступа у својој узрасној категорији.

ЖРЕБ И СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Члан 17.

Компјутерски тим Џудо савеза Србије обављаће пријаву такмичара, жреб уз присуство
делегата, вођење листи, израда коначног извештаја са такмичења, бодовну листу на основу
постигнутих резултата за сав такмичења која се налазе у календару такмичења Џудо савеза
Србије.
Пријава за учешће на поменутим такмичењеима вршиће се електронским путем и то најкасније
један дан пре одржавања такмичења.
Само у изузетним случајевима пријава такмичара биће могућа на лицу места на дан такмичења
уз плаћање бонуса на такмичарску таксу која је утврђена Правилником о таксама ЏСС и која се
уплаћује на жиро рачун ЏСС.
У случају да је такмичар пријављен у једној тежинској категорији, а након одржаног вагања је
утврђено да ће наступити у другој тежинској категорији клуб такмичара је у обавези да уплати
бонус на такмичарску таксу која је утврђена Правилником о таксама ЏСС и која се уплаћује на
жиро рачун ЏСС.
Организатор је дужан да благовремено обезбеди алтернативне начине жребања за случај
непредвиђених околности
Систем жребања је:
1. За тежинске категорије са 7 и више такмичара – елиминациони систем такмичења са
двоструким репасажом.
2. За тежинске категорије са 6 такмичара – формирају се 2 групе по 3 такмичара и примењује се
Round robin систем такмичења (такмичари у групи састају се свако са сваким).Први
полуфинални пар су победник прве групе и другопласирани из друге групе, а други
полуфинални пар су победник друге групе и другопласирани из прве групе. Победници
полуфинала се састају у финалу.
3. За тежинске категорије са 3-5 такмичара – Примењује се Round robin систем такмичења
(такмичари у групи састају се свако са сваким).
4. За тежинске категорије са 2 такмичара – до две победе. Три борбе ће се одржати у случају да
је после две борбе резултат 1:1 у победама.

Члан 18.
Round Robin систем је дефинисан као систем у коме се такмичари састају свако са сваким.
Примењује се за тежинске категорије са 3-6 такмичара.
ЏСС
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Победник се одређује према следећим критеријумима:
1. Први критеријум: број победа
2. Други критеријум ( у случају истог броја победа): одлучује највиши збир зарађених
позитивних техничких поена

3. Трећи критеријум ( у случају истог броја победа и остварених позитивних техничких поена) :
Директно поређење. У случају да два такмичара имају исти број победа и исти број позитивних
техничких поена, бољи је онај који је победио у међусобном сусрету
4. Четврти критеријум ( услучају када три такмичара/ке имају исти број победа и остварених
техничких поена (када се створи „круг“), најбољи је такмичар који је имао најмању тежину
приликом мерења. Најслабије пласирани од ова три такмичара је онај са највећом измереном
тежином приликом мерења.
5. Пети критеријум (у случају када су кумулативно испуњени „круг“ и исте тежине такмичара):
одлучујуће борбе. Ради се нови, насумични жреб (стриктни елиминациони систем).
Пример: У случају 3 такмичара: прво се одржава борба између два такмичара који су одређени
жребом. Победник те борбе састаје се са трећим, преосталим такмичаром, како би се добио
коначни победник

Члан 19.
Бодовање у Роунд-Робин систему врши се по правилима ИЏФ:
-

Ипон – 10 поена
Вазари – 1 поена -

Члан 20.
На Првенствима Србије одвајање такмичара током процедуре жребања врши се на
основу утврђених бодовних листа рангираних такмичара по узрасним и тежинским
категоријама ( за првих 8 такмичара на бодовној листи)
Уколико нису формиране бодовне листе одвајање такмичара током процедуре жребања
ће се вршити на основу квалификација на Регионалним
првенствима и то:
-

-

-

Финалисти са предходно одржаног Првенства Србије, не морају учествовати на
регионалном првенству које служи као квалификационо такмичење за Првенство
Србије ако је резултат постигнут у претходној години у истој узрасној и тежинској
категорији у којој наступа на предметном такмичењу.
Финалисти са Регионалних шампионата су се уједно квалификовали да уђу у групу за
ОДВАЈАЊЕ, наиме тако се добијају 3 групе са по два такмичара из сваког региона.
Тиме се не може десити да се у првом колу састану финалисти са регионалних
шампионата, из истог региона, као ни састајања са финалистима из других регија пре
четвртфинала;
Четврту групу чине прошлогодишњи финалисти Првенства Србије у тој тежинској
категорији;
У случају да нема прошлогодишњих финалиста, групу ће одредити тренер
Репрезентације те узрасне категорије.
ЏСС
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То значи да имамо 4 групе такмичара за раздвајање:
I - група којој припадају бројеви 1 и 8
II - група којој припадају бројеви 2 и 7
III - група којој припадају бројеви 3 и 6
IV - група којој припадају бројеви 4 и 5

Уколико су формиране бодовне листе резултати са Регионалних такмичења неће бити
вреднована током процеса жребања.

ПЛАСМАН ТАКМИЧАРА

Пласман такмичара на појединачним такмичењима

Члан 21.
Ако се у току борбе такмичара дoбије директан хансокумаке због неспортског понашања (чл
33),понашања којиније у духу џудоа или из разлога што је нарушио зудравље противника тај се
такмичар брише из жребне листе и нема право да настави такмичење и нема право на
евентуално освојену медаљу нити пласман.
Ако је директан хансокумаке такмичар добио због нарушавања свог здравља (мост,одбрана
главом,понирање приликом технике Учи мата и сл) такмичар губи само тај меч и има право
даљег натупа на истом такмичењу.
Ако у току такмичења такмичар буде угушен (а не преда меч) нема право такмичења тог дана и
брише се са листе такмичара за категорију кадета.
Код церемоније доделе медаља технички организатор је дужан да такмичаре доведе близу
постоља где чекају службену доделу медаља.
На постоље такмичар мора изаћи у белом кимону и без чарапа и обуће
Ако такмичар не изађе на доделу медаља по пропису,медаља му се не ће доделити.
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Члан 22.
У тежинским категоријама са 6 и више такмичара, проглашава се прво место (златна медаља и
диплома), друго место (сребрна медаља и диплома) и два трећа места (бронзана медаља и
диплома).
У тежинским категоријама са 3-5 такмичара проглашава се прво, друго и једно треће место.
Треће место се не проглашава и не додељују се медаља и диплома у случају да трећепласирани
такмичар није остварио ниједну победу.
У тежинским категоријама са 2 такмичара додељује златна медаља и диплома и сребрна медаља
и диплома. Сребрна медаља и диплома се додељују само уколико је такмичар остварио једну
победу.
Пласман такмичара на Првенство Србије

Члан 23.
На Првенствима Србије, у свим узрасним категоријама, изузев у категоријама млађих и
старијих девојчица и дечака, могу наступати првих 16 са ранг листе ЏСС ,а за узраст млађих и
старијих девојчица и дечака по 4 првопласирана такмичара у тежинским категоријама са
Регионалних шампионата, плус онолико такмичара колико региони имају освојених медаља на
прошлогодишњим Првенствима Србије у одређеној тежинској категорији.
Максимално у једној категорији може бити 16 такмичара.
Пласман клубова на појединачним такмичењима

Члан 24.
Пласман клубова на појединачним такмичењима одређује се по олимпијском систему, с тим
што се у обзир не узимају пласмани такмичара који нису остварили ниједну победу на
такмичењу.

ВАГАЊЕ ТАКМИЧАРА
Члан 25.
Вагање такмичара на Националним првенстви за сениоре се врши дан пре такмичења, а за
остале категорије се врши на дан такмичења.
Вагање свих такмичара се мора завршити најмање сат времена пре почетка такмичења.

Члан 26.
Организатор такмичења је дужан да обезбеди најмање 2 просторије за вагање такмичара: једну
за мушкарце, једну за жене.
ЏСС
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Организатор такмичења је дужан да обезбеди контролно вагање, један сат пре почетка
званичног вагања, на истим вагама на којима ће бити и званично вагање.
Судијска комисија је дужна да за сваку полну категорију одреди најмање двојицу или две
судије, у зависности од пола такмичари чијем вагању приступају

Члан 27.
Такмичари на вагање долазе са лиценцираним тренером клуба и дужни су придржавати се
општих правила лепог и спортског понашања.
Уколико са екипом није дошао лиценцирани тренер са овлашћењем клуба за то такмичење,
такмичарима тог клуба се неће омогућити мерење и неће се дозволити учешће на такмичењу.
Уколико са екипом није дошао лиценцирани тренер те екипе из оправданих разлога а предали
су захтев свом Регионалном Савезу да одреде тренера који може пријавити ту екипу са
потврдом Регионалног Савеза такмичари могу приступити вагању са тренером kога је одредио
Регионални савез.Такмичар ваги прилази носећи такмичарску књижицу са овереним здравственим прегледом,
односно потврдом о посебном здравственом прегледу у случајевима предвиђеним
Правилником, са сагласности клуба и родитеља уколико такмичар наступа у старијој узрасној
категорији која је регулисана овим Правилником.
Такмичари без такмичарске књижице и овереног здравственог прегледа,
односно потврде о посебном здравственом прегледу, сагласности клуба и родитеља
уколико такмичар наступа у старијој узрасној категорији која је регулисана овим НЕ МОГУ
приступити мерењу и не могу бити унети у жребну листу.
Такмичари могу на такмичењу наступати само за клуб за који су регистровани.

Члан 28.
Званично вагање такмичара се врши САМО ЈЕДНОМ.
Такмићари (луниори-ке,млађи сениори-ке,сениори-ке)морају имати тежину у оквиру лимита
категорије за коју су пријављени
Такмичари који немају тежину, предвиђену за одређену тежинску категорију, НЕ МОГУ се
поново мерити.
Такмичари мушкарци у узрасној категорији сениори,млађи сениори,јуниори на вагу не стају
потпуно наги, морају на себи имати најмање доњи веш, али службено лице на мерењу може
затражити да се скине и доњи веш да би се утврдило да ли је тежина такмичара у оквиру
лимита пријављене категорије.Такмичарке у узрасној категорији сениорке,млађе
сениорке,јуниорке на себи МОРАЈУ имати донји веш и грудњак,БЕЗ
ТОЛЕРАНЦИЈЕ.Такмичари у узрасним категоријама кадета и млађи на вагу стају у доњем
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вешу и имају толеранцију тежина 100гр.Такмичарке у узрасној категорији кадеткиња и млађи
на вагу стају у доњем делу кимона и белој мајици без крагне и имају толеранцију тежине 500гр.

Члан 29.
Судије на мерењу у пријавној листи, поред имена такмичара обавезно уносе измерену тежину,
са заокруживањем на једну децималу.

Члан 30.
Забрањено је било какво фотографисање и видео снимање у просторији у којој се врши вагање
такмичара.

ТРЕНЕРИ И ТАКМИЧАРИ

Члан 31.
Уз свако борилиште, иза рекламног паноа, налазе се две столице: за тренера „белог“ такмичара
и за тренера „плавог“ такмичара.
Дозвољено је да само по један лиценцирани тренер буде уз борилиште.
Тренер мора бити адекватно и пристојно одевен у спортску опрему.Забрањено је тренеру да
буде уз борилиште у шорцу , папучама, атлет мајици и др...
За полу финалне и финалне борбе тренери морају бити у оделима за Националне шампиопнате.
За време трајања борбе, забрањено је присуство било којих других лица уз борилиште, осим,
евентуално, радника обезбеђења.

Члан 32.
Тренер је одговоран за понашање свог такмичара, од доласка на место такмичења до изласка са
места такмичења, пре и после сваке борбе као и за исправност кимона.
За време борбе, тренеру је дозвољено да комуницира са својим такмичаром у циљу давања
тактичких савета, охрабривања, давања инструкција у неким неочекиваним ситуацијама као
што су повреде и сл у складу са чл33.
Tренер је дужан да седи на столици за све време трајања борбе, а простор предвиђен за тренере
ће напустити заједно са својим такмичаром после завршетка борбе.
Tренер води рачуна о томе да такмичар напусти борилиште одмах после завршетка надметања.
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Члан 33.
За време борбе, забрањена је комуникација између тренера и такмичара изузев између команди
Маttе и Hajiме. У случају непоштовања овог правила, судија на борилишту ће одстранити
тренера из такмичарске зоне. Тренер је дужан да без одлагања напусти такмичарску зону.
Такмичари не смеју:
-

Давати било какве коментаре или критиковати судијске одлуке, и исправљати судијске
одлуке.
Упућивати непристојне гестове судијама, слубеним лицима, или публици.
дарати, склањати или ломити рекламне паное.
Забрањено је вршење било којих радњи које омаловажавају противника, судије,
службена лица, проривниковог тренера, свог такмичара, публику.

Забрањени су:
-

Било какви коментари или критика судијских одлука
Захтеви судијама за исправком одлука,
Било какви увредљиви, погрдни гестови и речи упућени судијама, службеним лицима
или гледалишту,
Додиривање, ударање, шутирање рекламних паноа или било ког дела опреме,
Било какав гест или вербално изражавање којим се показује непоштовање према
противнику, судијама, службеним лицима, противничком тренеру, према сопственом
такмичару и слични облици непримереног понашања.

Члан 34.
Уколико било који тренер прекрши ова правила, забраниће му се даље учешће на такмичењу и
неће му бити дозвољен улазак у такмичарску зону. Тренер ће морати да оде у простор
предвиђен за гледалиште.

РОДИТЕЉИ, ГОСТИ, НАВИЈАЧИ
Члан 35.
Родитељи, пријатељи, родбина, или друга лица, која нису лиценцирани као тренери такмичара
током учешћа на такмичењима која су у ингеренцији Џудо савеза Србије могу пратити
такмичење искључиво са трибина и то из сектора који је намењен публици, а никако на паркету
близу борилишта и на простору за такмичаре.
Одговорност за спровођење овог члана Правилника сноси клуб такмичара због којег је
прекршен Правилник.
Руководилац такмичења, делегат, руководилац суђења или судија обавезни су да пријаве свако
непоштовање чланаова овог правилника.
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JUDO-GI (ЏУДО УНИФОРМА)
Члан 36.
Џудоги такмичара мора бити у складу са општим правилима ИЏФ. Сви тренери су обавезни да
пре почетка такмичења упозоре своје такмичаре на потребу исправности и одговорни су за исто
.
За учешће на такмичењима која су у календару такмичења ЏСС такмичари узраста
кадети,кадеткиње, јуниори, јунииорке обавезни су да носе бело кимоно уколико су прво
прозвани или плави кимоно уколико су друго позвани која НЕ МОРАЈУ бити лиценцирана ( IJF
лиценца). Млађи сениори/сениорке, сениори и сениорке су у ОБАВЕЗНИ да носе лиценцирана
(IJF лиценца) кимона ( плаве и беле боје).
У осталим узрасним категоријама на такмичењима која су у календару такмичења ЏСС млађи
кадети и кадеткиње, старији дечаци и девојчице, млађи дечаци и девојчице, полетарци и
полетарке,млађи полетарци и полетарке ОБАВЕЗАНО је ношење белог појаса уколико је
такмичар прво прозвани и плавог појаса уколико је такмичар друго позвани.
Организатор такмичења је обавезан да у договору са Председником Судијске комисије
обезбеди контролу џудогија, пре изласка такмичара у борилачки простор.
Уколико нема контроле џудогија, судија на борилишту је обавезан да пре почетка борбе,
уколико за то постоје потреба, провери исправност џудогија помоћу sokuteiki (справе за мерење
исправности џудогија). Најмање један сoкутеики по борилишту се мора обезбедити пре почетка
такмичења.
Такмичар чији џудоги није исправан, а нема резервни, биће дисквалификован за ту борбу.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 37.
Позиви - за све врсте такмичења обавезно садрже следеће податке
1. Назив такмичења,
2. Назив техничког организатора такмичења,
3. Име и презиме руководиоца такмичења,
4. Узрасне и тежинске категорије на такмичењу, сходно члану 10.овог Правилника,
5. Датум одржавања такмичења,
6. Место одржавања такмичења,
7. Место, време почетка и завршетка вагања,
8. Место, почетак и крај жребања
9. Систем такмичења
ЏСС
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10. Време почетка такмичења,
11. Број борилишта на којима се одржава такмичење,
12. Толеранција тежине на такмичењу(ако је предвиђена),
13. Награде и признања појединцима и екипама
15. Остали подаци значајни за одржавање такмичења.
На крају текста обавезно се наводи:
Такмичење се одржава према одредбама Закона о спорту, Такмичарског правилника ЏСС и
осталих нормативних актата ЏСС.
Пропозиције за све врсте такмичења и за све узрасне категорије усваја Управни одбор ЏСС, а
на основу предлога Директора Савеза.

Члан 38.

Сва џудо такмичења одржавају се у складу са следећим нормативним актима:
1.Закон о спорту Републике Србије, (Службени гласник РС, бр. 10/2016 од 08.02. 2016. године)
2. Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских
активности и учествовање на спортским такмичењима ("Службени гласник РС", бр. 15/2012) и
други подзаконски акти у области спорта
3. Спортским правилима ИЈФ и ЕЈУ ,
4. Статут ЏСС ,
5. Регистрационим правилником ЏСС,
6. Такмичарски правилник ЏСС,
7. Остала нормативна акта ЏСС,
8. Остали позитивни прописи РС.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 39.
За такмичења наведена у члану 6,7,8. и 9. овог Правилника, Такмичарска комисија ЏСС
предлаже календар такмичења, који усваја УО ЏСС.
Календар такмичења Савеза мора бити усаглашен са календаром такмичења Светске џудо
федерације ( IJF ) и Европске џудо Уније (EJU) .
Календари регионалних савеза морају бити усаглашени са календаром Џудо Савеза Србије
.
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Члан 40.
Календар такмичења утврђује се посебно за сваку такмичарску годину, најкасније до краја
текуће године за наредну годину.

Члан 41.
Промене у Календару такмичења могуће су само у изузетним случајевима и одлука о
променама, мора се донети најкасније 15 дана пре предвиђеног почетка такмичења, уз
сагласност председника Такмичарске комисије Савеза.

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 42.
Органе за спровођење такмичења која су у календару ЏСС одређује Председник ТК ЏСС.
Органе за Супер џудо лигу Србије и Прву националну џудо лигу одређује Председник ТК ЏСС.

Члан 43.
Првостепени орган за спровођење такмичења је Такмичарска комисија.
Права и обавезе органа за спровођење такмичења утврђују се Пропозицијама такмичења,
Правилником Супер лиге Србије и Прве националне џудо лиге.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТУРНИРСКИХ
ТАКМИЧЕЊА КЛУБОВА

Члан 44.
По усвајању Националног календара такмичења од стране Управног одбора ЏСС такмичарска
комисија ЏСС организује Првенства Србије у свим узрасним категоријама.

Члан 45.
Пријављивање клупских турнира тј. турнира које организују клубови, а који улазе у
Национални календар такмичења, врши се искључиво преко Регионалних Савеза.
У токо календарске године клуб може аплицирати највише за организацију једног турнира.
На свим такмичењима која су у Календару, жребање мора бити компјутерски. Сва постављена
борилишта морају бити покривена јавним мерењем времена трајања борби и осталом
потребном техником.
У Календару такмичења може бити одређено највише два такмичења по викенду.
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Након конкурса за израду Такмичарског календара за наредну календарску годину УО ЈСС ће
на предлог Директора Савеза донети одлуку о избору треће узрасне категорије за неке од
предложених турнира уз утврђивање дела финансијских обавеза Савеза ка организатору.
Клубови који немају лиценциране тренере не могу конкурисати за организовање турнира који
улазе у Национални календар такмичења. Клубови који у текућој години немају у бази
података ЏСС ( Ц панелу) минимално 20 такмичара и нису извели на Регионалним
такмичењима мин 15 такмичара не могу конкурисати за организовање турнира који улази у
Национални календар такмичења.- Није дозвољено да један лиценцирани тренер буде
ангажован у више клубова.
Клубови који су конкурисали за организацију клубског турнира и били уврштени у календар
такмичења па исти отказали немају право да конкуришу за организацију турнира у следећој
години.

Члан 46.
Клубови се за организовање турнира пријављују на посебном обрасцу на коме се
налазе:
-

име турнира за чију организацију се пријављују,
датум и место одржавања (са алтернативним датумом),
узрасне категорије
пропозиције такмичења.

У Национални календар такмичења могу ући само турнири који у току једног дана на програму
такмичења немају више од три (3) узрасне категорије такмичара и који за организацији турнира
ангажују Компјутерски тим Џудо савеза Србије.
Није дозвољено да се поред организације такмичења за највише 3 узрасен категорије организује
додатно и екипно такмичење за које се додатно наплаћују учесничке таксе.
На предлог тренера чланова Националног џудо тима Србије Такмичарској комисији ЏСС
успоставља се обавеза Регионалним џудо савезима који у свом предлогу за Национални
календар такмичења у току те календарске године предлажу више од 10 турнира за млађе
узрасне категорије да морају организовати минимум 2 такмичења за узрасте категорије
јуниора/ки, млађих сениора/ки и сениора/ ки, а у сврху подизања квалитета рада старијих
узрасних категорија.
Обавеза тренера спортског директора - је да најкасније до 20. октобра текуће године доставе
председнику ТК ЏСС предлог термина за одржавање Националних првенстава Србије за све
узрасне категорије, броја и термина за организацију критеријумских турнира за узрасне
категорије јуниора/ки, млађих сениора/ки и сениора/ ки, а који ће се бодовати за форомирање
национале ранг листе.
Организатор турнира је у обавези да пре дистрибуције позива за турнир занитересованим
клубовима који мора да садржи све из члана 37 овог Правилника да на одобрење његовог
садржаја председнику ТК ЏСС а преко канцеларије ЏСС и то најкасније 15 дана пре одржавања
турнира.
Председник ТК ЏСС је у обавези да у року од 3 дана од дана пријема донесе одлуку о одобрењу
садржаја позивног писма за турнир и о томе обавести председника Судијске комисије ЏСС, а
ЏСС
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након чега организатор турнира врши дистрибуцију истог заинтересованим клубовима ,а Савез
позив објављује на сајт Савеза.Председник ТК ЏСС одређује лиценцираног делегата турнира, а председник судијске комисије
ЏСС одређује лиценциране судије за предметно такмичење.
Председник судијске комисије у координацији са председницима судијских комисија
Регионалних савеза одређују коначну листу судија за предметно такмичење.
Комесар за безбедност спороводи безбедоносне активности у смислу поштовања
безбедоносних правила утврђеним Правилником о спречавању негативних појава у џудо
спорту.

Комесар за спречавање допинга одређује лиценцирану особу за контролу и надзор
споровођења активности у смислу поштовања антипонг правила (на Такмичењима на
која се најави контрола Анти допинг агенције) утврђеним Правилником о спречавању
негативних појава у џудо спорту.
Председник комисије за ИТ одређује лиценцирану особу за спровођење система
електронског вођења такмичења.
Члан 47.
Исправност пријаве проверавају Регионални Савези, те пријаве које сматрају потпуним и чију
исправност су утврдили, оверавају и прослеђују Такмичарској комисији Савеза, која доноси
коначну одлуку о организацији шампионата.
Са клубовима који су испунили критеријуме и који су увршћени у Национални календар
такмичења ЏСС потписује се Уговор о организацији такмичења са ЏСС сходно члану 47. овог
Правилника.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ И ТУРНИРА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ У НАЦИОНАЛНОМ КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА ЏСС
Члан 48.
Организатор такмичења обавезан је да испуни услове прописане Законом о спорту, односно да:
осигура несметано и безбедно одржавање такмичења
2) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце
и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, давање
обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност
спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне
медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.);
3) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на
такмичењу, у складу са законом и спортским правилима;
5) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће се
предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне вредности и
животну средину;
ЏСС
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6) пријави одржавање такмичења у складу са прописима којима се уређује јавно окупљање
грађана.
Организатор такмичења, лице одговорно за заступање организатора и регионални савеза
потписник уговора, солидарно одговарају за штету која настане спортистима, гледаоцима и
другим учесницима такмичења и трећим лицима због непоштовања обавеза из Закона о спорту
и других позитивних прописа РС, овог Правилника, а у складу са општим правилима о
одговорности за проузроковану штету.

Члан 49.
Организатор такмичења, лице одговорно за заступање организатора и регионални савеза
потписник уговора, солидарно одговарају за све евентуалне казне које надлежни органи РС или
међународне спортске организације изрекну Џудо савезу Србије због непоштовања обавеза из
Закона о спорту и других позитивних прописа РС, овог правилника и међународних спортских
правила.
Џудо савез Србије има право надокнаде за сваки износ који евентуално исплати по основу из
претходног става од организатора такмичења и лица одговорног за заступање организатора.
Џудо савез Србије има право надокнаде од организатора такмичења, законског заступника
организатора такмичења и регионалног савеза за евентуалну накнаду штете коју су претрпели
спортисти, гледаоци и другим учесници такмичења и трећа лица, а због неиспуњавања услова
за одржавање такмичења прописаних овим Правилником, Законом о спорту и другим
позитивним прописима РС.

Члан 50.
Када Такмичарска комисија ЏСС одобри организацију такмичења, приступа се потписивању
Уговора о организацији џудо такмичења који мора да садржи и обавезу организатора да испуни
све обавезе из члана 45, 46. и 47. овог Правилника као и казну за неиспуњење истог. Уговор
потписује Директор савеза или законски заступник ЏСС, заступник клуба техничког
организатора и заступник регионалног савеза из кога је клуб организатор такмичења.
Организатор горе наведених такмичења је у обавези да обезбеди следеће услове за несметано
одржавање такмичења:
1. Да обезбеди одговарајућу салу или дворану за такмичаре и публику и одржавање такмичења,
са основним физичко техничким условима за одржавање такмичења.
2. Одговарајуће природно и вештачко осветљење сале;
3. Проветреност и циркулацију ваздуха у сали;
4. Одговарајуће грејање сале;
5. Сала мора бити загрејана на одређену температуру предвиђену у закону о спорту и
организацији спортских манифестација у халама не мање од 18 степени ни више од 29 степени
6. Сале морају да поседују санитарне чворове и свлачионице за екипе;
7.Физичка одвојеност борилишта од гледалишта мора бити минимум 2м и то - стабилном
оградом или рекламним паноима;
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8. Мора обезбедити tatami за најмање три борилишта 8x8м (за узраст кадети- сениори) или
најмање четири борилишта 6 х 6м (за узраст дечака и девојчица) и више борилишта димензија 4
х 4 м за узраст млађих полетараца / полетарки;
9. Обезбедити електронске семафоре за свако борилиште по један и по две пунолетне особе
које су едуковане да раде на истим за турнире, а за Национална првенства по двоје
лиценцираних судија;
10. Обезбедити ручне семафоре за свако борилиште по један као и пунолетне особе за рад.
11. Обезбедити адекватно озвучење са најмање два микрофона;
12. Обезбедити столице за тренере, две по борилишту, записнички сто, сто за ручне и сто за
лекаре и довољан број столица за судије;
13. Обезбедити штоперице – хронометре по две за свако борилиште;
14. Обезбедити четири ваге, две за мушкарце, две за жене, да буду баждарене;
15. Обезбедити победничко постоље, и одговарајуће банере;
16. Поред редовне декорације сале, на видном месту мора бити истакнута застава Републике
Србије и обезбеди химну Републике Србије за интонирање на почетку такмичења химне
Републике Србије;
17. Да обавести писменим путе најближу полициску станицу у месту одржавања најкасније три
дана пре;
18.Потребно је организовати редарску службу који су видно обележени која поседује
одговарајуће лиценце за обезбеђење спортских догађаја и о томе доставити доказ делегату
такмичења, тако да иста може на време да реагује на евентуалне изгреде како на борилишту,
тако и у гледалишту по закону о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама ("Сл. гласник РС", бр. 67/2003, 101/2005 - др. закон, 90/2007, 72/2009 - др. закон и
111/2009);
19. Ангажовати лекара односно медицинску службу;
20. Обезбедити медаље и дипломе за све освајаче медаља, осим за првенства Србије где ЏСС
обезбеђује медаље и дипломе;
21. Обавеза организатора је да исплати таксе службеним лицима- Према правилнику о таксама
ЏСС уз обавезно потписивање уговора између организатора такмичења и ангажованих
службених лица, а преко текућих рачуна ангажованих службених лица уз плаћање
припадајућих доприноса;
22. Обавеза организатора је да изврши најаву такмичења преко сајта ЏСС, регионалних савеза,
локалних и Националих медија као и да достави фотографије, прес и видео клипинг комисији за
информисање ЏСС са одржаног такмичења;
23. Обавеза организатора је да обезбеди професионалног фотографа и сниматеља;
24. Да испуни друге евентуалне услове у складу са Законом и подзаконским актима.
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Члан 51.
Такмичења се могу организовати само у спортским салама које су, на предлог Tакмичарске
комисије регионалних савеза регистроване од стране Такмичарске комисије ЏСС и које
испуњавају услове наведене у претходном члану.
За неиспуњавање било којег од наведених услова организатор може бити кажњен према
Дисциплинском правилнику ЏСС и мора му бити одузета организација конкретног такмичења.
У изразито тежим или поновљеним случајевима повреда одредаба о организацији такмичења
техничком организатору може се изрећи мера забране поновне организације такмичења на
време до три године.
Организација првенства биће поверена оној организацији која понуди најбоље услове на
конкурсу за организацију такмичења.

Члан 52.
Финансијска средства за исплату путних трошкова, дневница и такси за службена лица
за такмичења на националном нивоу обезбеђује ЏСС, а у другим случајевима
организатор такмичења.
Члан 53.
Такмичење мора почети на време. Поред борилишта на паркету могу да се налазе само
лиценцирани тренери И ТО У ПРОСТОРУ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ЊИХ и у спортској опреми са
видно истакнутом важећом акредитацијом.
Сва остала службена лица који нису руководство такмичења, чланови Управног одбора,
чланови стручних комисија и гости морају се налазити на посебно обезбеђеним местима и
морају имати видно истакнуте важеће акредитације.

Члан 54.
Сваком такмичењу мора да присуствује дежурни лекар са потребном опремом у складу са
здравственим правилником.
Организатор такмичења мора да обезбеди службу транспорта за повређене такмичаре.
Пре сваког такмичења спортиста који носи мека контактна сочива због корекције вида дужан је
да о томе обавести дежурног лекара.

Члан 55.
Након такмичења дежурни лекар је дужан да у року од три дана поднесе извештај канцеларији
ЏСС и Здравственојкомисији ЏСС са спецификацијом повреда и запажања.
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Члан 56.
Сваки такмичар мора поседовати полису осигурања. Полису осигурања са листом осигураних
лица, оверену од стране завода за осигурање и клуба, подноси вођа екипе на увид Делегату
пред свако такмичење.

ПРЕКИД ТАКМИЧЕЊА
Члан 57.
Прекид такмичења може бити привремени и трајни.
О прекиду такмичења одлучује председник Такмичарске комисије или делегат
такмичења, а на основу анализе постојећих околности уз сугестије службених лица, а у
смислу заштите свих учесника такмичења.
Члан 58.
Такмичење се прекида привремено:
1.због наредби органа реда(службеника МУП-а);
2.због услова насталих несносном врућином или хладноћом;
3.због мрака или расвете које не задовољавају минималне техничке услове;
4.због оштећења борилишта или других реквизита потребних за одржавање такмичења;
5.због недоличног понашања гледалаца и после упозорења службеног лица уз удаљавање
истих;
6.због бацања различитих предмета у борилиште,на судије или друга службена лица;
7.због нереда на борилишту упадом гледалаца или обраћун између ућесника такмичења
(тренера,такмичара,родитеља и осталих клубских лица).Као и нереда у гледалишту;
8.због изостанка лекара пре и за време такмичења;
9.због осталих ненаведених услова која могу нанети штету како службеним лицима тако и
учесницима такмичења по оцени Председника Такмичарске комисије, Делегата или Комесара
за безбедност.
Обавеза организатора такмичења је да у року од 60 минута одпрекида исправи наведене
пропусте након чега се доноси и коначна одлука о наставку такмичења.

Такмичење се прекида трајно:
1.због привременог прекида уколико нису одклоњени недостаци у року од 60 минута или ако се
понове случајеви из тачака 5,6,7 овог члана;
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2.због напада на службена лица. Организатор је по тачкама 5,6 и 7 овог члана обавезан
осигурати безбедност истих;

По утврђивању стварне кривице због прекида такмичења виновници се морају процесуирати и
санкционисати према Правилницима ЏСС.

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ
Члан 59.

Приговоре подноси искључиво вођа екипе у писаној форми и предаје их Делегату такмичења.
Приговор се подноси уз уплату таксе дефинисане Правилником о таксама и чланаринама ЏСС.
У првом степену на самом такмичењу, приговоре на суђење и поштовање судијских правила
решава Руководилац суђења на том такмичењу, а остале приговоре који се не односе на суђење
решава Председник Такмичарске комисије.

Члан 60.
У случају жалбе на одлуку првостепеног органа, вођа екипе мора или предати жалбу за
другостепени орган Делегату такмичења или изјавити жалбу најкасније у року од 3 дана од
дана такмичења Канцеларији ЏСС која жалбу прослеђује надлежном органу.
Уз жалбу се доставља такса дефинисана Правилником о таксама и
чланаринама ЏСС, а за оцену благовремености достављања жалбе узеће се у обзир датум
поштанског жига.

Члан 61.
Другостепени орган за решавање по питањима жалби на суђење и поштовање судијских
правила је Судијска комисија ЏСС, а за остале жалбе које се не односе на суђење Директор
Савеза.
Рок за решавања жалбе је 8 дана од дана достављања жалбе.
У случају позитивног решења жалбе уплаћена такса се враћа жалиоцу и то по правоснажности
одлуке.
Одлука Судијске комисије, односно Директора Савеза је коначна.
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СЛУЖБЕНА ЛИЦА ТАКМИЧЕЊА, ЊИХОВО ОДРЕЂИВАЊЕ И
ОВЛАШЋЕЊА
Члан 62.
Службена лица на такмичењима су:
1. Делегат ЏСС;
2. Руководилац суђења;
3. Судије;
4. Тренери Националног џудо тима Србије (по два за узрастну категорију које одреди спортски
директор);
5. Лекари;
6. Комесар за безбедност у смислу поштовања утврђеним Правилником о спречавању
негативних појава у џудо спорту;
7. Комесар за спречавање допинга или лиценцирана особа за контролу и надзор споровођења
активности у смислу поштовања антипонг правила утврђеним Правилником о спречавању
негативних појава у џудо спорту (на такмичењима на којим је најављен долазак предсавника
АДАС а);
8. Председник комисије за ИТ или лиценцирана особа за спровођење система електронског
вођења такмичења;
9. Записничари, мериоци времена и контролори мериоца времена;
10. Редарска служба.
Сва службена лица за сва такмичења на територији Србије одређују стручне комисије Џудо
савеза Србије.
Сва службена лица која су делегирана за одређено такмичење обавезни су да потврде свој
долазак на такмичење канцеларији ЏСС најкасније три дана пре одржавања истог.

Члан 63.
Такмичари, клубови и сва службена лица која својим понашањем и поступцима ометају
нормално одвијање такмичења биће суспендовани од стране Делегата.
Делегат ЏСС је дужан да од сваког прекршиоца на самом такмичењу захтева давање писане
изјаве о учињеном прекршају.

Члан 64.
Такмичењем руководи Делегат и одговоран је да се такмичење одвија у духу ових пропозиција
и постојећих Правилника ЏСС.
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Пре почетка такмичења председник Такмичарске комисије, или Делегат кога одреди
Председник ТК ЏСС је обавезан да утврди да ли су сви прописани услови испуњени и да ли се
такмичење може одржати. Уколико утврди да нису испуњени сви услови има право да
такмичење одложи и сви трошкови клубова учесника падају на терет организатора такмичења
са којим је потписан уговор. За накнаду трошкова клубовима солидарно одговара и регионални
савез потписник уговора.
Да би се избегли сви спорни моменти око организације такмичења,организатор је у обавези да
консултује председника Такмичарске комисије око потребних техничких средстава за
организацију џудо такмичења.
По завршетку такмичења Делегат је дужан да ЏСС поднесе извештај са такмичења, који треба
да садржи: резултате са такмичења, испуњеност техничких услова за одржавање такмичења,
квалитет организације такмичења, документација за учешће на такмичењу, присуство
делегираних лица, уложене жалбе, изречене казне, да ли је било повреда на такмичењу, време
почетка и време завршетка такмичења.
У случају да резултате припрема ангажовано лице за рачунарску подршку неопходно је да тај
извештај о резултатима провери и овери делегат својим потписом. Комплетан извештај се
подноси канцеларији ЏСС у року од 3 дана од дана одржавања такмичења.

Члан 65.
Руководилац суђења задужен је за прављење распореда судија по струњачама, контролу и
супервизију донетих судијских одлука, комуникацију са делегатом такмичења и стара се о
стриктној примени Судијског Правилника ЏСС. Руководилац суђења дужан је да канцеларији
ЏСС поденесе извештај након одржаног такмичења у року од 3 дана, а саставни део извештаја
је и листа са појединачним оценама ангажованих судија на датом такмичењу.

Члан 66.
Судије за време такмичења не могу имати друге контакте сем оних предвиђених Правилима
суђења.
Судије који имају паузу могу се налазити само на месту предвиђеном у ту сврху, а никако не
могу одлазити и контактирати са такмичарима или се налазити за главним записничким столом.
Судије морају поштовати дефинисана правила Судијским Правилником.

Члан 67.
Тренери Националног џудо тима Србије (по два за узрасну категорију које одреди спортски
директор за одређено такмичење) морају носити одела и њихово место за седење је за главним
жиријским столом. Њихов задатак је да прате ток такмичења, записују утиске о појединим
такмичарима који су интересантни за Национални џудо тим, воде потребне статистике.
Тренери Националног џудо тима Србије пре, током и после такмичења док се налазе у сали не
смеју давати савете такмичарима како из њиховог матичног клуба тако и осталим такмичарима
већ морају остати потпуно неутрални у односу на све такмичаре.
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Тренери Националног џудо тима у року од 3 дана од одржаног такмичења морају доставити
детаљан извештај канцеларији ЏСС и Спортском директору ЏСС, који исти прослеђује целом
тиму тренера о којем се касније дискутује на састанку тима за подршку Националном џудо
тиму Србије.

Члан 68.
Лекари који су ангажовани на такмичењу морају имати сву потребну медицинску опрему за
пружање прве помоћи такмичарима и другим учесницима на такмичењу.
Лекари поступају поштујући Медицински Правилник и друга правила и процедуре дефинисана
другим Правилницима и законима.

Члан 69
Комесар за безбедност поступа по Правилником о спречавању негативних појава у џудо спорту.

Члан 70.
Комесар за спречавање допинга или лиценцирана особа за контролу и надзор споровођења
активности у смислу поштовања антипонг правила утврђеним Правилником о спречавању
негативних појава у џудо спорту.

Члан 71.
Председник комисије за ИТ или лиценцирана особа за спровођење система електронског
вођења такмичења.
Задатак ангажованоог лица за спровођење електронскох вођења такмичења је да прикупља
пријаве за такмичење у електронском облику, обрађује добијени материјал и припрема га за
жреб, обавља жребање електронским путем, води такмичење и листе електронским путем ,
пружа асистенцију делегату такмичења уколико постоје дилеме око података такмичара и даје
информације из базе податак
коју поседује, доставља коначне листе са резултатима делегату такмичења који на основу истих
прави коначан извештај са такмичења.

Члан 72.
Записничари, мериоци времена и контролори мериоца времена задужени су за послове
дефинисане Правилником и послове по налогу Руководиоца суђења и Делегата такмичења.
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Члан 73.
Редарска служба има обавезу да обезбеди такмичарски простор безбедним за одржавање
такмичења и да из овог простора који подразумева борилишта, зону око борилишта и зону за
загревање такмичара без присуства било којег лица које не поседује одговарајућу акредитацију.
Редарска служба је директно подређена Делегату такмичења и извршава налоге које овај изда, а
све у циљу да такмичење буде регуларно у свим сегментима.

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Непоштовање појединих одредби овог Правилника и других пратећих аката везаних за
такмичење повлачи дисциплинску одговорност, како појединаца тако и екипа. На самом
такмичењу такмичари, као и изван такмичења, клубови и сва службена лица која својим
понашањем и поступцима ометају нормално одвијање такмичења биће суспендовани од стране
Делегата такмичења.
Суспендован такмичар, клуб или службено лице нема право наступа до доношења одлуке
Дисциплинске комисије ЏСС. Дисциплинска комисија ЏСС мора донети одлуку у року који је
предвиђен Правилником. За теже повреде одредби општих аката ЏСС Делегат подноси пријаву
и извештај и починиоца даје у надлежност Дисциплинске комисије ЏСС.

ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ КА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
Члан 75.
Службеним лицима извршени посао ће бити плаћен према Правилнику о таксама, уз обавезу да
исплата буде извршена на лични рачун службеног лица са свим припадајућим плаћеним
обавезама према Републици Србији поштујући све позитивне законске прописе ( плаћен порез,
плаћени доприноси у зависности од статуса службеног лица да ли је у сталном радном односу
или није и сл...).Службеним лицима за извршени посао мора бити плаћен најкасније седам дана
по завршеном турниру.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
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Члан 77.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи досадашњи Правилник о такмичењима
Џудо савеза Србије.

ПРЕДСЕДНИК УО ЏСС
Проф.др Милован Братић
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