
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА УЧЕСТВО НА ДРЖАВНИ ПРВЕНСТВА И ТУРНИРИ  

ВО 2020 ГОДИНА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЏФСМ 

 

1. Сите натпревари во џудо во Република С. Македонија се организираат и 

спроведуваат согласно со Правилата на Европската џудо унија (EJU), 

Интернационалната џудо федерација (IJF) и Џудо Федерација на С.Македонија. 

2. На државните првенства, изборните турнири и републичките турнири право на 

учество имаат џудо клубовите кои ги имаат подмирено сите обврски кон 

ЏФСМ, a натпреварувачите да се македонски државјани и уредно регистрирани 

во ЏФСМ за 2020 година. 

3. Секој натпреварувач има право на учество во тежинска категорија согласно 

неговата тежина или една следна погорна категорија и по желба на сениорот во 

поединечно првенство во апсолутна категорија во сениорска конкуренција.  

4. Секој натпреварувач има право на учество во возрасната категорија во која 

припаѓа и една погорна возрасна категорија. Додека спортистите од возрасната 

категорија кадети имаат право да се натпреваруваат и во возрасната категорија 

сениори, согласно новиот правилник за натпревари. 

5. За екипно држано првенство во 2020 ќе важат правилата пропишани во 

правилникот за екипни државни првенства. 

6. Возрасни категории во 2020 година: 

 Деца,    (U 11) ( 9 – 10 год.) родени 2010, 2011 год. 

 Помлади пионер-ки, (U13) (11 – 12 год.) родени 2008, 2009 год. 

 Пионери-ки,   (U 15) (13 – 14 год.) родени 2006, 2007 год. 

 Кадети-ки,   (U 18) (15 – 17 год.) родени 2003, 2004, 2005 год. 

 Јуниори-ки,   (U 21) (18 – 20 год.) родени 2000, 2001, 2002 год. 

 Млади сениори-ки,  (U 23) (21 – 22 год.) родени 1998, 1999 год. 

 Сениори-ки  (23 год. и постари) родени 1999 > 

 Ветерани (30 год. и постари) родени 1990 > 

F1 / M1: 30 -34год  F2 / M2: 35 - 39 год F3 / M3: 40 - 44 год 



F4 / M4: 45 - 49 год 

F5 / M5: 50 - 54 год 

F6 / M6: 55 - 59 год 

F7 / M7: 60 - 64 год 

F8 / M8: 65 - 69 год 

F9 / M9: 70 - 74 год 

F10 / M10: 75 - 79 г 

1. F11 / M11: 80 и 
повеќе години

 

7. Тежински категории: 

                 Машки:  

 Деца, момчиња:        22, 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50 кгр.  = 10 категории 

 Помлади пионери:      27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 кгр.  = 10 категории 

 Пионери:          34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кгр.  = 10 категории 

 Кадети:         50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кгр.      =   8 категории 

 Јуниори:         55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.      =   8 категории 

 Млади сениори:        60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.      =   7 категории 

 Сениори:         60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.      =   7 категории 

 Ветерани:         60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр.      =   7 категории 

Женски: 

 Деца, девојчиња:         21, 23, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48 кгр. = 10 категории 

 Помлади пионерки:     25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 кгр. = 10 категории 

 Пионерки:         32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 кгр.      =   9 категории 

 Кадетки:         40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кгр.      =   8 категории 

 Јуниорки:         44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.      =   8 категории 

 Младинки:         48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.       =   7 категории 

 Сениорки:         48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.       =   7 категории 

 Ветеранки:         48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр.       =   7 категории 

 

8. Времетраење на борбите: 

 Деца:   1 минути  

 Помлади пио/ки:     2 минути 

 Пионери/ки:  3 минути 

 Кадети/ки:  4 минути 

 Јуниори/ки:  4 минути 



 Млади до 23 мажи:  5 минути 

 Млади до 23 жени: 4 минути 

 Сениори:  5 минути 

 Сениорки:  4 минути 

 Ветерани:  3 минути   и  2,5 минути           

-       од M1 / F1 до M6 / F6: три (3) минути,                         а M7 / F7 и над: две и пол (2 .5) мину

 

9. Мерење:  

На официјалното мерење секој натпреварувач може да настапи само со 

испревна натпреварувачка легитимација и заверен лекарски преглед не постар 

од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на 

настап. 

10. На секој натпревар официјалното мерење е од 8.30 до 9.15 часот. 

11. Натпреварувачите од сите старосни категории се мерат само по гаќички 

(машките) или трико (женските) и нема толеранција во мерењето. 

12. На државните првенства не е задолжително да има женски судија и член од 

натпреварувачка комисија за мерење на женските џудисти, но тие мора да се 

измерат за да влезат во системот на натпревари. Доколку нема женски судија 

или женско лице од натпреварувачка комисија ќе се одреди/назначи второ 

женсо лице кое ќе биде присутно на мерењето поред еден од членовите од 

комисиите. 

13. На државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЏФСМ 

задолжително спортистот треба да има годишно осигурување, согласно 

правилникот за регистрација на спортисти и согласност од родителите и 

овластено лице од клубот за натпреварувачите кадети кои ќе настапат на 

Државното првенство за сениори/ки. 

14. На државните првенства и сите останати натпревари од календарот на ЏФСМ, 

натпреварувачите задолжително треба да носат само кимоно за џудо. На секој 

натпреварувач кој сака да настапи со друго кимоно тоа нема да му биде 

дозволено. 

15. Системи за спроведување на натпреварите: 

- Во зависност од бројот на пријавените спортисти Натпреварувачката 

комисија ќе го одреди начинот согласно правилникот за натпревари. 

16. Финансиски одредби: 

- Џудо клубовите кои настапуваат на државните првенства должни се да 

уплатат на жиро сметка на федерацијата котизација за учество за секој 

натпреварувач по 300 денари најдоцна 3 дена пред натпреварот, односно на 

пример доколку натпреварот се одржува во недела тогаш уплатата треба да 

биде извршена заклучно со четврток. 



- Плаќањето да се изврши на сметка: 

Џудо Федерација на Северна Македонија 

Ж.Сметка: 300 0000005673 89  Комерцијална банка АД Скопје 

Цел на дознака: 

ЏК Име на клуб, - котизација за учесво на ДП _______ / ДП _______ 20__ година 

Копија од уплатата да се носи задолжително на денот на натпреварот 

 

- ЏФСМ ги превзема расходите за сите поединечни натпевари: патни и 

дневни трошоци и такса за судиите, раководителот на натпреварот, 

делегатот и дежурниот лекар. 

- Од уплатените средства во федерацијата за државното првенство кое ќе се 

одджрува, федерацијата дополнително ќе го стимулира клубот организатор 

со издвојување на средства од уплатите во износ од 1/3 од уплатените 300 

денари или 100 денари по натпреварувач за клубот организатор. 

- Техничкиот организатор обезбедува: сала со борилиште (борилишта), 

семафор (семафори), вага, дежурен лекар и редарска служба. (детално во 

Конкурсот за Технички организатори на натпреварите). 

- Џудо клубовите ги сносат расходите за своите натпреварувачи. 

- За задоцнета уплата по натпреварувач на денот на натпреварот пред почеток 

на натпреварот се уплаќа глоба од 800 денари и тоа 500 денари на база на 

казна за задоцнета уплата и 300 денари натпреварувачка такса 

- Доколку клубот уплати средства со поголем износ од бројот на 

натпреварувачи кои ќе настапат, разликата на средства која настанува ќе му 

биде вкалкулирана за следното државно првенство за кое ќе може да ја 

искористи. 

17. Финансиски обврски на џудо клубовите кон ЏФСМ: 

- 5.000,00 денари – годишна чланарина; 

- 3.000,00 денари – учество на Екипно државно првенство; 

-  200.00 денари – годишна регистрација за секој натпреварувач; 

-      500.00 денари - задоцнето пријавување на натпреварувачи, глоба за 

задоцнета пријава на самиот ден на одржувањето пред почетокот натпреварот. 

-    300 денари – котизација за учество на спортист на државно првенство за 

секој натпреварувач посебно. 

 

          Натпреварувачка комисија, 

Претседател, Никола Божиновски с.р. 


