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TEKMOVALNO TEHNI:NI PRAVILNIK
JU-JITSU ZVEZE SLOVENIJE

I.

SPLOŠNE DOLO:BE
1.

len

S tekmovalno tehni nim pravilnikom (v nadaljevanju pravilnik) se ureja na in organizacije in
izvedbe tekmovanja, pogoj in pravice udeležencev na tekmovanjih JU-JITSU ZVEZE
SLOVENIJE (v nadaljevanju: zveza) in sicer na temeljih:
1. Statuta JU-JITSU zveze Slovenije;
2. JJIF mednarodnih pravil sistema tekmovanja v JU-JITSU športu;
4. Ostalih normativnih aktov zveze;
5. Navodil in meril za izvajanje mednarodnih in državnih tekmovanj in sre anj v Sloveniji.
2.

len

Tekmovanja in sre anje na državni ravni organizira in izvaja Zveza v sodelovanju in
dogovorom s klubi. Z dogovorom med zainteresiranimi klubi v sodelovanju z Zvezo se lahko
izvajajo tudi mednarodna in druga tekmovanja.
3.

len

O koledarju tekmovanj in o ostalih tekmovalnih aktivnostih Zveze, o spoštovanju dolo b tega
Pravilnika in ostalih vprašanjih v zvezi s tekmovanji in sistemom tekmovanj skrbi
Tekmovalno tehni na komisija (v nadaljevanj TTK) in druga delovna telesa Zveze.

II.

TEKMOVALNE DISCIPLINE
4.

len

Tekmovanja se izvajajo v JU-JITSU borbah v posamezni in ekipni konkurenci in v DUO
sistemu v posamezni konkurenci, ter v ostalih oblikah tekmovanj v prikazovanju tehnik.
JU-JITSU borbe
5.

len

Discipline tekmovanj v JU-JITSU borbah so:
a) posamezno, po težnostnih kategorijah: kadeti, kadetinje, mladinci, mladinke, lani in
lanice.
b) ekipno po posebnem pravilniku.
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Duo sistem
6.

len

Discipline tekmovanja v duo sistemu so:
• moški pari
• ženski pari
• mešani pari
Pari se delijo na kategoriji mlajših in starejših, starostna meja pa je 15 let.
Starostne kategorije
7.

len

Starostne kategorije tekmovalcev so:
• kadeti in kadetinje v starost do vklju no 15 let
• mladinci in mladinke v starostni meji od 15 do vklju no 19 let
• lani in lanice starejši od 18 let.
Pravico nastopa v dolo eni starostni kategoriji ima še tekmovalec, ki v koledarskem letu
dopolni starost, ki je predpisana kot mejna za dolo eno starostno kategorijo.
TTK JJZS za vsako leto odredi pravico udeležbe tekmovalcev po starostnih kategorijah v
skladu s tehni nimi pravilniki IJJF-a.
Težnostne kategorije
8.

len

Težnostne kategorije se opredelijo v tekmovalnih pravilih.
9.

len

Medsebojno sre anje tekmovalcev razli nih tekmovalnih kategorij in disciplin ni dovoljeno,
razen v primerih mejne starosti 15, 18 in 19 let. V primeru, da pride do takšnega sre anja,
borbo izgubi tekmovalec, ki je nepravilno nastopil.

III.

REGISTRACIJA TEKMOVALCEV
10. len

Samo registrirani tekmovalci imajo pravico nastopati na tekmovanjih, ki jih organizira Zveza
v sodelovanju z ostalimi klubi v Sloveniji. V primeru tekmovanja z mednarodnim zna ajem
tuji tekmovalci nastopajo po pravilih o registraciji, ki veljajo v IJJF.
11. ;len
Na tekmovanjih na katerih se tekmuje v prikazu tehnik ali posebnih tekmovanjih v kadetskih
starostni skupini lahko nastopijo tudi tekmovalci, ki niso registrirani.
Predsedstvo zveze s sklepom dolo i tekmovanja navedena v prejšnjem odstavku.
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12. len
Registracijo tekmovalcev in odlo anje o njihovih pravicah nastopanja na tekmovanjih izvaja
TTK.
Tekmovalna komisija iz prejšnjega odstavka vodi register in kartoteko tekmovalcev. O izvedbi
postopka registracije TTK izda potrdilo klubu, ki je zahteval registracijo. V primeru, da klub
ne dobi potrdila o postopku registracije v roku 30 dni od roka za registracijo, se smatra, da
registracija ni bila opravljena.
Podatki o registraciji so javni.
13. len
Postopki registracije se izvajajo 1.februarja. 3.maja in 1.oktobra in veljajo do 1.februarja
naslednje leto. Podatki se dostavljajo najmanj 15 dni pred temi roki, v nasprotnem se prispela
dokumentacija obravnava za naslednji rok. Dokumentacija, ki je nepopolna se zavrže in za njo
zveza nima odgovornosti.
14. len
Prvi se lahko registrirajo vsi lani klubov, ki so v lanjeni v zvezo in niso bili v zadnjem letu
(eno leto) lani drugih klubov v lanjenih v zvezo oziroma v zadnjih dveh letih registrirani po
12. lenu tega pravilnika.
Ob prvi registraciji mora klub dostaviti TTK naslednje podatke:
1. Izpolnjeno zahtevek za prvo registracijo, priloga številka 1. pravilnika;
2. Izpisek iz rojstne mati ne knjige tekmovalca, ki ga registrira ali fotokopija drugega
dokumenta, ki vsebuje iste podatke ;
3. Eno fotografijo velikosti 3 x 4 cm;
4. Dokazilo o pla ani registracijski taksi (fotokopijo o vpla ilo registracijske takse).
Zahtevo za registracijo overi klub z žigom in podpisom pooblaš ene osebe.
15. len
Tekmovalec sme biti isto asno registriran samo za en klub. Dokument o registraciji
tekmovalca je tekmovalna izkaznica, igar obrazec predpiše Predsedstvo JJZS. Tekmovalec ne
sme nastopati brez tekmovalne izkaznice. Tekmovalec je lahko za ekipno tekmovanje
za asno registriran za drugi klub, kar se opredeli v pravilniku o ekipnem tekmovanju.
16. len
Tekmovalec si pridobi pravico nastopa za novi klub v roku 15 dni od dneva registracije.
Tekmovalci klubov, ki se združujejo, pridobijo takoj pravico do nastopanja na vseh
tekmovanjih, v kolikor so imeli to pravico v svojih prejšnjih klubih.
17. len
Vsi registrirani tekmovalci morajo vsako leto v rokih iz 13. lena obnoviti registracijo, v
kolikor bodo za tisto leto nastopali za posamezen klub. Ponovna registracija se vnese v
tekmovalno izkaznico, overi pa jo TTK JJZS. Tekmovalec, ki ne izvrši obnove registracije se
briše iz registra registriranih tekmovalcev, in nima pravice nastopa na tekmovanjih in
prvenstvih.
Za obnovo registracijo tekmovalca se mora predložiti naslednje:
1. Izpolnjen zahtevek za obnovo registracijo, priloga številka 2. pravilnika;
2. Tekmovalno izkaznica;
3. Dokazilo o pla ani registracijski taksi (fotokopijo o vpla ilo registracijske takse).
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18. len
Tekmovalci smejo prestopiti iz kluba v klub po tem pravilniku samo v prestopnem roku in
sicer:
• v asu od 15.januarja do 1.februarja
• in v asu od 15.septembra do 1.oktobra
Disciplinsko kaznovani tekmovalec ne sme koristiti rokov za prestop v drugi klub, dokler
trajajo pravne posledice izre enega ukrepa.
19. len
Za registracijo tekmovalca, ki menja klub (v nadaljevanju preregistracija), se mora predložiti
naslednje:
1. Izpolnjen zahtevek za preregistracijo, priloga številka 3. pravilnika;
2. Dokazilo o pla ani registracijski taksi (fotokopijo o vpla ilo registracijske takse);
3. Izpisnica iz prejšnjega kluba;
4. Tekmovalno izkaznica.
20. len
Izpisnica se izda na pisno zahtevo tekmovalca, ki želi prestopiti v drug klub.
Klub je dolžan izdati tekmovalcu izpisnico s tekmovalno izkaznico v roku 8 dni od prejema
pisne zahteve, v kolikor je poravnal materialno-finan ne obveznosti, oz. ostale obveznosti do
klubom.
21. len
Spor med klubom in tekmovalcem v zvezi z zahtevo po izpisnici rešuje TTK, ki je izvršila
registracijo.
Dokon ni sklep o sporo izda na drugi stopnji Predsedstvo Zveze.
22. len
Izpisnica za tekmovalca, ki menja klub vsebuje obvezno naslednje:
1.Priimek in ime, ter o etovo ime, ter naslov tekmovalca;
2.Datum in kraj rojstva;
3.Datum registracije;
4.Podatke o tem ali je tekmovalec v disciplinskem postopku, v asu trajanja kazni ali v
suspenzu z navedbo asa kazni.
Podatki v izpisnici morajo biti resni ni, izpisnica pa podpisana s strani pooblaš ene osebe
kluba ter overjena z žigom.
23. len
Klub in tekmovalci imajo pravico ugovora na postopek registracije. Ugovor je potrebno
vložiti predsedstvu Zveze v roku 30 dni od roka za registracije. Ugovor v pisni obliki se
predloži neposredno ali s priporo eno pošiljko.
Predsedstvo na prvi naslednji seji o ugovoru razpravlja in sprejme dokon ni sklep o
registraciji, ki je obvezujo za vse.
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24. len
Ugovor zoper registracije se lahko vloži iz naslednjih vzrokov:
1. e v prijavi niso navedeni resni ni podatki,
2. e je tekmovalec v asu registracije pod kaznijo ali suspenzom,
3. e je tekmovalec registriran z nepravilno uporabo predpisov,
4. e je tekmovalec na nedovoljen na in (s prisilo, podkupovanjem ali iz drugih nizkotnih
nagibov) izstopil iz prejšnjega kluba,
5. e se tekmovalec isto asno prijavi za dva kluba.
6. e ima tekmovalec neporavnane upravi ene terjatve do tretjega kluba ali zveze.
25. len
Tekmovalec, ki odhaja na služenje vojaškega roka v SV ali policijo, lahko brez izpisnice
pristopi h klubu v okviru SV ali policijo. Tekmovalec, ki se po odsluženem vojnem roku v
službi SV in policiji vrne nazaj v svoj klub, lahko takoj pridobi pravico nastopanja na vseh
tekmovanjih.
26. len
Tekmovalec, ki je stalno zaposlen v SV ali policiji lahko brez omejitve nastopa na
tekmovanjih, ki jih organizira delodajalec.
27. len
Za prvo registracijo, obnovo in preregistracijo mora klub zvezi pla ati takso v višini, ki jo
dolo i Predsedstvo zveze.
V primeru da se mora izdati nova tekmovalna izkaznica (izguba, uni enje, odtujitev ..) mora
klub zvezi poravnati dodatne stroške v višini vrednosti izkaznice, ki znaša polovico vrednosti
dolo ene za prvo registracijo.
Vsa pla ila so predpogoj, da se postopek registracije sploh za ne izvajati. Dokazila o pla ilo
mora klub dostaviti isto asno z ostalo dokumentacijo o registraciji.
V primeru, da je vpla ilo izvedeno za ve registracij isto asno mora biti priložena
specifikacija, druga e se razume da pogoj iz tretjega odstavka tega lena ni izpolnjen in vsi
spisi mirujejo, do pla ila.
V primerih, ko se mora izvesti registracija zunaj rednih rokov za registracijo, se takse in
stroški podvojijo.
Tekmovalna izkaznica
28. len
Obrazec tekmovalne izkaznice predpisuje Predsedstvo zveze.
29. len
Registracijsko številko tekmovalne izkaznice predpisuje TTK.
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30. len
Tekmovalna izkaznica vsebuje naslednje podatke:
• Ime (o etovo ime) in priimek tekmovalca,
• fotografijo 3 x 4 cm,
• kraj in datum rojstva tekmovalca,
• naziv in naslov kluba za katerega se registrira tekmovalec,
• overitev pristojne TTK in podpis pooblaš ene osebe,
• rubrika za vpis registracije tekmovalca s prostorom za vpis datuma registracije,
podpis odgovorne osebe in overitev JJZS
• prostor za vpisovanje disciplinskih ukrepov in pohval.
Tekmovalna izkaznica se lahko vodi tudi v obliki elektronske kartice.
31. len
Organ pristojen za registracijo sme izdati dvojnik tekmovalne izkaznice v naslednjih primerih:
• e je tekmovalna izkaznica izgubljena ali uni ena,
• e je tekmovalna izkaznica polna oz. je ni ve možno uporabljati.
Dvojnik tekmovalne izkaznice se izda na osnovi registracijskega kartona.
32. len
Zoper osebo, ki nepooblaš eno vnaša podatke v tekmovalno izkaznico, se uvede disciplinski
postopek.

IV.

TEKMOVANJA V JU-JITSU ZVEZI SLOVENIJE

Koledar tekmovanja in dolo"anje organizatorja tekmovanja
33. len
Koledar Ju-jitsu tekmovanj za naslednje koledarsko leto odreja Predsedstvo zveze najkasneje
do 30.novembra koledarskega leta za naslednje leto na temelju predloga TTK.
Koledar tekmovanja opredeljuje vrsto in vsebino tekmovanja, datum in kraj tekmovanja,
organizatorja in rang tekmovanja, ter ostale podatke o tekmovanju.
TTK je obvezna iznesti predloge najkasneje do 30.oktobra.
Klubi do 30.septembra pošljejo TTK svoje predloge (prijave) za organizacijo posameznih
tekmovanj v prihodnjem letu.
34. len
Prednost pri dodelitvi posameznih tekmovanj ima tisti organizator, ki je podobno tekmovanje
organizira najve krat v preteklih letih (tradicionalna tekmovanja).
Predsedstvo pri dodelitvi državnih prvenstev upošteva tudi interese zveze in medijsko
pojavnost, predvsem pa prostorske, kadrovske in finan ne zmožnosti ter izkušnje
organizatorjev.
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35. len
Prijava za tehni no organizacijo posameznih tekmovanj mora vsebovati pogoje iz navodil in
kriterijev za organiziranje državnih in mednarodnih tekmovanj v Sloveniji kakor tudi dodatne
pogoje, ki jih kandidat nudi.
Prvenstva Slovenije
36. len
Na obmo ju Slovenije se prirejajo:
a) Prvenstvo Slovenije v izvajanju duo sistema posamezno, za vse kategorije;
b) Prvenstvo Slovenije v JU-JITSU borbah posamezno za vse težnostne in starostne
kategorije.
Posamezna tekmovanja
37. len
Tekmovanja v JU-JITSU borbah se izvajajo po koledarju tekmovanj, ki ga sprejme
Predsedstvo zveze.
Ekipno tekmovanje
38. len
Ekipno tekmovanje se opredeli v posebnem pravilniku.
Potek tekmovanja
39. len
Tekmovanja v ju-jitsu borbah in duo sistemu se izvajajo po pokalnem sistemu s dvojnim
repasažem. Tekmovanja se izvajajo vse do dosega finalistov (2 tekmovalca oz. dve ekipi) pri
emer se pristopi k repasažu, v katerem se sre ajo tekmovalci oziroma ekipe po vrstnem redu
s katerim so izgubile sre anje od finalistov. Zmagovalec repasaža iz skupine A in zmagovalec
repasaža iz skupine B si delita tretje mesto medtem, ko se finalista sre ata za prvo mesto.
40. len
Pri posameznem tekmovanju se mora uporabljati žreb po katerem se ne morejo v prvem kolu
sre ati tekmovalci iz istih klubov ali tekmovalci, ki so enako rangirani (nosilci).
41. len
Potek posameznega tekmovanja se izvaja po zapisniku tekmovanja v posamezni kategoriji,
obrazec TTK-TEK-04 in 05. V primeru, da so v kategoriji do vklju no pet tekmovalcev, se
tekmovanje v tej kategoriji izvede po sistemu vsak z vsakim, organizator pa ima pravico, da v
propozicijah opredeli, da se tudi v primeru petih tekmovalcev izvede tekmovanje v kategoriji
po sistemu iz 39. lena.
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Prijava udeležbe na tekmovanju in urnik
42. len
Organizator tekmovanja odreja urnik tekmovanja ob upoštevanju dejstva, da se pregled
tekmovalnih izkaznic in tehtanje pri ne najmanj 90 minut pred za etkom tekmovanja.
43. len
Urnik tekmovanja se odreja za vsako tekmovanje posebej in se mora dostaviti z razpisom
najmanj 15 dni pred za etkom tekmovanja. Vsi tekmovalci, vodje ekip, trenerji in sodniki ter
druge uradne osebe so se dolžne ravnati po urniku tekmovanja.
44. len
Organizator lahko prepove nastop posameznika ali ekipe na tekmovanju,
pravo asno prijavili na tekmovanje v skladu z pogoji iz razpisa za tekmovanje.

e se ti niso

Dokumenti za tekmovanja
45. len
Za prijavo in nastop tekmovalcev ter ekip je obvezno imeti pri sebi tekmovalno izkaznico s
predpisanimi, vnesenimi in overjenimi podatki o identiteti posameznega tekmovalca, o
potrjeni registraciji in zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od enega leta.
Žreb
46. len
Žrebanje za dolo eno tekmovanje se opravi po urniku tekmovanja po kon anem roku za
sprejem prijav. Žrebanje vodi glavni vodja tekmovanja pod nadzorom delegata zveze v
sodelovanju z vrhovnim sodnikom in ob prisotnosti vodij ekip.
47. len
Izžrebana lista se ne sme menjati.

V.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Odpoved tekmovanja
48. len
Odpoved organizacije tekmovanja s strani organizatorja lahko sledi zaradi višje sile (poplave,
potres ipd.) in v primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev v im krajšem roku. V
kolikor sledi odpoved organizacije tekmovanja iz neopravi enih razlogov, se proti tehni nemu
organizatorju lahko sproži disciplinski postopek.
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Organizacijski in tehni"ni normativi
49. len
Organizator tekmovanja je dolžan izpolniti naslednje pogoje:
• Objekt mora imeti ustrezen prostor za najmanj dva borilna z lo enima prostoroma s
potrebno urejenimi higienskimi in sanitarnimi pogoji za tekmovanje;
• Zagotoviti mora regularnost in vzdrževati red ter skrbeti za nemoteno izvedbo
tekmovanja;
• Poskrbeti mora za vidno ozna itev ter postavitev napisov ter oznak za borilnem
prostoru, dekoracijo dvorane s postavitvijo zastave;
• Zagotoviti mora prisotnost zdravnika s priro no prvo pomo jo za ves as tekmovanja;
• Poskrbeti mora potrebna tehni na pomagala in drugo opremo kot so npr. štoparice,
gong, zapisnik, ozvo enje, trakove, zastavice za sojenje, številke za sojenje, sedeže za
tehni no osebje, sodnike idr.;
• Priskrbeti mora vse kar je potrebno za nemoteno izpeljavo tekmovanja ter vse potrebno
kar je predvideno v Sodniškem pravilniku JJZS;
• Najpozneje 15 dni pred za etkom tekmovanja mora obvestiti vse prijavljene ekipe in
goste o kraju in asu izvedbe tekmovanja, o objektih in pogojih namestitve ter o
prehrani, o programih bivanja in nastanitve ter o drugih podrobnostih pomembnih za
dobro organizacijo in izpeljavo tekmovanja.
Priporo ljivo je da organizator zagotovi še naslednje:
• Zagotoviti zmagovalni oder za ceremonijo razglasitve zmagovalca;
• Zagotovi najmanj 100 sediš za gledalce;
• Poskrbeti za vidno postavitev napisov za pot do dvorane;
• Poskrbeti za postavitvijo reklamnih panojev;
• Organizira in izvede ustrezno propagando, reklame preko plakatov, sredstev javnega
obveš anja in na druge ustrezne na ine obveš anja;
• Organizator tekmovanja obvezno rezervira nastanitev gostujo im tekmovalcem v kraju
izvedbe tekmovanja v kolikor gostje to zahtevajo in sicer v roku 7 dni pred za etkom
tekmovanja.
50. len
Za neizpolnjevanje kateregakoli od navedenih pogojev iz 49. lena
organizatorju uvede disciplinski postopek.

se lahko proti

51. len
Za vsak borilni prostor posebej organizator zagotovi:
• gong ali piš alko,
• dve štoparici,
• 2 bela in 2 rde a pasa,
• zapisnik in tabele,
• 5 kompletov številk za duo sistem (ali tajno glasovanje)
• tablo za spremljanje to k v JU-JITSU borbah.
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52. len
Organizator mora zagotoviti prostor za tehtanje tekmovalcev v težnostnih kategorijah oz.
prostor za opravljanje pregleda dokumentov in žrebanje tekmovalcev in ekip ter pribor, ki je
nujno potreben za tehtanje in žrebanje tekmovalcev in ekip.
Borilni prostor
53. len
Borilni prostor mora biti oddaljeno od zidu, ovir, pregrad najmanj 2 metra. V tem zaš itnem
prostoru se ne smejo nahajati drugi tekmovalci, ali druge osebe ali kakršnikoli predmeti.
54. len
Velikost borilnega prostora in ostale podrobnosti se opredelijo v tekmovalnih pravilih.
55. len
Za zapisnikarsko mizo se smejo nahajati samo naslednje osebe:
• delegat tekmovanja,
• tehni ni vodja tekmovanja, vrhovni sodnik, sodniki,
• aso merilci, zapisnikarji,
• zdravniki in
• napovedovalec.

Zdravstvena zaš"ita in zavarovanje
56. len
Tekmovalci morajo imeti:
1. Potrjeno zavarovalno polico o nezgodnem zavarovanju ali potrdilo šole, da je u enec-dijak
kolektitvno nezgodno zavarovan.
2. Zaš itno opremo predvideno s tekmovalnimi pravili.
57. len
Pri vsakem tekmovanju mora biti prisoten zdravnik ali medicinski tehnik (v nadaljevanju
zdravnik). V primeru, da ni zdravnika ali le-ta nima potrebno opremo, se tekmovanje ne more
izvesti.
V kolikor se tekmovanje odvija na dveh borilnih prostorih, mora organizator po potrebi
zagotoviti še enega zdravnika.
58. len
Organizator tekmovanja mora zagotoviti službo prevoza za poškodovane tekmovalce.
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VI.

POTEK TEKMOVANJA

Tehtanje in pregled dokumentov
59. len
Tehtanje tekmovalcev vodi delegat tekmovanja s pomo jo sodnikov.
60. len
V asu kontrole telesne teže in pregleda dokumentov se smejo v istem prostoru nahajati le
vodja, trener in tekmovalci, strokovno vodstvo in tehni na oseba.
Tehtanje se opravi po urniku organizatorja in ob so asnem pregledu dokumentacije.
Ponovljeno tehtanje je dovoljeno samo enkrat in to v okviru asa predvidenega za tehtanje.
Organizator je dolžan zagotoviti tehtnico za kontrolno merjenje tekmovalcev najpozneje uro
pred za etkom tehtanja.
Tolerance telesne teže ni.
Trajanje JU-JITSU borbe
61. len
Na prvenstvih Slovenije traja JU-JITSU borba po pravilih JJIF.
Pritožbe na tekmovanju
62. len
Pritožbe podajo vodje ekip v pisni obliki in jih predajo delegatu tekmovanja ob vpla ilu
varš ine v višini 5.000 SIT organizatorju tekmovanja.
Vrhovni sodnik rešuje pritožbe, ki se nanašajo na sojenje in na spoštovanje sodniških pravil,
delegat tekmovanja pa rešuje ostale pritožbe.
Odgovor na pritožbo vodja ekipe dobi pri pristojni osebi v ustni obliki v takoj. Predmet
pritožbe je obvezna to ka v poro ilu delegata tekmovanja.
Na odlo itev iz prejšnjega odstavka se je možno v roku 3 dni pritožiti na predsedstvo zveze.
Pritožba se dostavi sekretarju zveze po pošti in vpla ilu varš ine v višini 10.000 SIT.
63. len
Drugostopenjski organ je Predsedstvo zveze. Rok za reševanje pritožb je 90 dni od datuma
sprejema pritožbe na zvezi.
V primeru pozitivne rešitve pritožbe se vpla ana varš ina vrne prijavitelju.
Odlo ba Predsedstva zveze je dokon na.
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VII.

ZAPISNIKI IN DOKUMENTI TEKMOVANJA
64. len

Na tekmovanjih zveze se uporabljajo vsi zapisniki in dokumenti, ki jih predlaga TTK in so
sestavni del tega pravilnika.
65. len
Poleg zgoraj navedenih zapisnikov se na samem tekmovanju lahko vodijo še naslednja
dokumentacija:
• zapisnik o kontroli teže tekmovalcev,
• zapisnik o žrebanju
• ter ostali podatki, ki so pomembni za prikaz in izvršitve tekmovanja.
Zapisnike in ostalo dokumentacijo tekmovanja mora organizator hraniti najmanj tri mesece in
jo mora v primeru zahtevka zveze dostaviti pristojnim organom.
66. len
Po kon anem tekmovanju organizator tekmovanja izpolni poro ilo o tekmovanju, priloga
številka 5. pravilnika. Poro ilo mora organizator v roku 7 dni dostaviti TTK oziroma takoj
delegatu tekmovanja.
67. len
Podatki iz poro ila se uporabljajo za vodenje evidenc in statistike v zvezi. Vsi dokumenti
tekmovanja so javni.

VIII. VODSTVENI ORGANI TEKMOVANJA
Vodstvene in uradne osebe tekmovanja
68. len
Vodstveni organi tekmovanja so:
• Delegat tekmovanja,
• Glavni vodja tekmovanja;
• Vrhovni sodnik;
• Tehni ni vodja tekmovanja;
• Zdravnik.
69. len
Uradne osebe na tekmovanjih so:
• Delegat JJZS,
• Sodniki,
• Zapisnikarji, asomerilci in kontrolorji.
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70. len
Vse uradne osebe morajo imeti pismeno pooblastilo od JJZS, razen asomerilcev in
zapisnikarjev (tehni no osebje), ki jih dolo i organizator tekmovanja.
Praviloma je pooblastilo iz prejšnjega odstavka v obliki sklepa predsedstva zveze za dolo itev
delegatov in sodnika na tekmovanju.
Delegat
71. len
Delegat tekmovanja je delegirani predstavnik zveze na tekmovanju.
Delegata tekmovanja odreja Predsedstvo zveze, za vsako tekmovanje posebej ali letno po
programu tekmovanja.
72. len
Kriteriji za odrejanje delegatov na tekmovanja so:
1. Odli no poznavanje JJIF pravil tekmovanj in sojenja ter najmanj mednarodno »C«
licenco;
2. Poznavanje osnovne dokumentacije JJZS, ki se nanašajo na vprašanja tekmovanj in
sistema tekem;
3. Obvezna aktivnost posameznika v organizaciji JU-JITSU športa.
73. len
Delegat tekmovanja mora spoštovati in zagotoviti vsem dolo bam tekmovalnega pravilnika in
drugim predpisom, ki so v zvezi s tekmovanjem. V primeru, da tekmovanje ni regularno oz.
ne zadovoljuje predpisom omenjenega pravilnika, je delegat dolžan takšno tekmovanje
prekiniti ali prepovedati njegovo izvajanje. Proti odgovornim osebam in morebitni krivdi
organizatorja predlaga uvedbo postopka disciplinski komisiji, ki rešuje in ugotavlja morebitne
disciplinske in materialne odgovornosti posameznikov.
74. len
Delegat Zveze je dolžan pregledati kraj tekmovanja najmanj 1 uro pred za etkom tekmovanja,
organizacijo ter pogoje za normalno izvedbo tekmovanja.
Delegat in vrhovni sodnik prevzameta vse potrebno, da se eventualne nepravilnosti in
pomanjkljivosti pravo asno odpravijo.
75. len
Delegat opravi pregled dokumentacije za vse tekmovalce, ekipe in ostale uradne osebe. Pri
pregledu dokumentacije tekmovalcev in ekip mu lahko pomagajo sodniki.
76. len
Delegat je pooblaš en in dolžan s tekmovalnega prizoriš a odstraniti oz. izklju iti tako
tekmovalce in vodje ekip, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in kriterijev tega pravilnika.
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77. len
V kolikor se ugotovi, da so tekmovalne izkaznice ponarejene oz. niso verodostojni podatki, se
zoper tekmovalca in odgovorno osebo v klubu uvede disciplinski postopek pri disciplinski
komisiji JJZS. Tekmovalcu in klubu se prepove za najmanj 2 leti nastopanja na vseh uradnih
prvenstvih in turnirjih.
78. len
Tekmovalci in uradno osebje, ki s svojim obnašanjem in postopki motijo normalno odvijanje
tekmovanja se takoj suspendirajo s strani delegata in predlagajo v disciplinski postopek pri
ustreznem organu JJZS.
79. len
Delegat mora poro ilo s tekmovanja predložiti v sedmih dneh TTK in Predsedstvu zveze.
Glavni vodja tekmovanja
80. len
Tekmovalni del tekmovanje vodi in koordinira glavni vodja tekmovanja, ki je odgovoren, da
se tekmovalni del tekmovanje odvija po dolo bah tega pravilnika in po tekmovalnih pravilih.
Sodniki
81. len
Sodniki na vseh tekmovanjih sodijo na temelju tekmovalnih pravil in JJIF mednarodnih pravil.
Za pravilno sojenje in organizirano delo sodnikov je odgovoren vrhovni sodnik. Za vrhovnega
sodnika se dolo ajo sodniki z najvišjimi mednarodnimi licencami in ustreznimi izkušnjami.
82. len
Za vsak posamezni borilni prostor je dolo ijo najmanj štirje sodniki od katerih je eden
odgovorni sodnik za borilni prostor in je odgovoren vrhovnemu sodniku ter skrbi za pravilno
in nemoteni potek sojenja na borilnem prostoru.
Praviloma se sodniki menjajo na položajih po vsaki borbi. V nobenem primeru ne more biti
glavni sodnik na tatamiju in tekmovalec na posameznem dvoboju iz istega kluba.
V primeru pomanjkanja števila sodnikov, sta lahko v vlogi sodnika tudi delegat tekmovanja in
vrhovni sodnik.
83. len
Spisek sodnikov s potrdili o delegiranju mora biti dostavljen delegatu najmanj 30 minut pred
za etkom tekmovanja. Delegirati se sme samo sodnike, ki so bili ocenjeni pozitivno na
predhodnih tekmovanjih in, da niso v disciplinskem postopku zaradi sojenja.
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84. len
Sodniku, ki v asu sojenja grobo krši pravila sojenja in dolo be tega pravilnika, se po
odlo itvi vrhovnega sodnika izklju i s tekmovalnega prizoriš a. Zoper sodnika se lahko na
predlog vrhovnega sodnika uvede disciplinski postopek za ugotavljanje disciplinske
odgovornosti.
Negativno ocenjenemu sodniku ne pripada sodniška takse, temve se mu povrnejo le stroški
prevoza.
85. len
Sodniki, ki imajo odmor se smejo nahajati na mestu, ki je predviden s strani delegata ali
organizatorja tekmovanja.
86. len
Vsi sodniki odrejeni za tekmovanje so se dolžni javiti vrhovnemu sodniku najmanj 60 minut
pred za etkom tekmovanja. Vrhovni sodnik in delegat sta dolžna biti na prizoriš u tekmovanja
najmanj 90 minut pred za etkom tekmovanja.
Tehni"ni vodja tekmovanja
87. len
Tehni ni vodja tekmovanja je predstavnik organizatorja in oseba, ki je pooblaš ena, da skrbi
za izvajanje in organizacijo tekmovanja po protokolu in urniku po tehni ni plati. Tehni ni
vodja je dolžan izvesti vse postopke, katere zahteva delegat tekmovanja in glavni vodja
tekmovanja.

IX.

DISCIPLINSKE ODREDBE
88. len

•
•

Nespoštovanje posameznih dolo b tega pravilnika in drugih spremljajo ih aktov in
sklepov vezanih za tekmovanja je podvrženo disciplinski odgovornosti tako posameznik
kot tudi ekipa ali klub.
Disciplinska komisija zveze lahko izre e prepoved nastopanja na enem ali ve
tekmovanjih v kolikor gre za manjše kršitve. V kolikor gre za hujše kršitve se izre e
prepoved nastopanja za tekmovalca ali ekipo za dobo najmanj 2 leti. Hkrati se izre e tudi
denarna kazen, katere pla nik je klub iz katerega so kršitelji.

X.

FINA:NE DOLO:BE
89. len

Vsak tekmovalec mora za nastop na tekmovanju poravnati startnino, ki je dolo ena po
finan nem pravilniku JJZS. Startnina pripada organizatorjem tekmovanja. Na posameznih
tekmovanjih lahko startnina pripada zvezi. V tem primeru zveza krije stroške sojenja in
nagrade tekmovalcev. Katera so ta tekmovanja, dolo i predsedstvo zveze
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90. len
Višina in na in izpla ilo uradnim osebam, delegatu, sodnikom in zdravniku se opravi po
finan nem pravilniku JJZS. Za stroške delegata, sodnikov, zdravnika in druge organizacijske
stroške, kritje organizator tekmovanja.
XI.

KON:NE DOLO:BE
91. len

Pravilnik predstavlja propozicije za izvajanje vseh tekem v JU-JITSU JJZS.
92. ;len
Na podlagi predlog TTK za spremembo prilog tega pravilnika izvršni odbor predsedstvo zveze
lahko s svojim sklepom spreminja obliko in vsebino prilog pravilnika.
93. ;len
Z dnem uveljitve tega pravilnika preneha veljati tekmovalni pravilni, ki je bil sprejet na seji
predsedstva JJZS dne 30.03.1995.
94. len
Tekmovalni pravilnik je bil sprejet na seji predsedstva JJZS dne 30.02.2003 in velja od
01.02.2003.
95. len
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na na in in po postopku za njegovo
sprejetje.
Predsednik predsedstva JJZS
Mag. Sre"ko K R O P E
JU-JITSU 6.DAN
Priloge pravilnika:
1. Obrazec TTK-REG-01: Zahtevek za novo registracijo
2. Obrazec TTK-REG-02: Zahtevek za obnovo registracije
3. Obrazec TTK-REG-03: Zahtevek za pre registracijo
4. Obrazec TTK-REG-04: Zahtevek za za asno registracijo
5. Obrazec TTK-REG-05: Potrdilo o registraciji
6. Obrazec TTK-TEK-01: Prijava tekmovalcev za tekmovanje
7. Obrazec TTK-TEK-02: Zapisnik dvoboja v borbah
8. Obrazec TTK-TEK-03: Zapisnik dvoboja v DUO sistemu
9. Obrazec TTK-TEK-04: Zapisnik poteka tekmovanja v posameznih kategorijah
10. Obrazec TTK-TEK-05: Zapisnik poteka tekmovanja v posameznih kategorijah (do 5
tekmovalcev)
11. Obrazec TTK-TEK-06: Poro ilo delegata o izvedbi tekmovanja
12. Obrazec TTK-TEK-07: Poro ilo o izvedbi tekmovanja (organizatorja)
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