
 

 

Temeljem članka 26. statuta Hrvatskog kendo saveza, Skupština Hrvatskog kendo saveza na sjednici 

održanoj  23.11.2014 u Zadru donosi : 

PRAVILNIK NATJECANJA 
Članak 1.Članak 1.Članak 1.Članak 1. 

Opće odredbe 

Ovim Pravilnikom  uređuju se opći propisi provedbe službenih natjecanja Hrvatskog kendo saveza (u 

daljnjem tekstu HKS ), vrste natjecanja, način priređivanja i održavanja natjecanja, kaznene odredbe i 

sve vezano uz natjecanja. HKS organizira pojedinačna i ekipna natjecanja. Pojedinačna i ekipna državna 

natjecanja regulirana su ovim pravilnikom. Ukoliko dođe do osnivanja kendo lige ona će biti biti 

regulirana posebnim dodatkom.  

 

Članak 2.Članak 2.Članak 2.Članak 2. 

Organizacija Državnog prvenstva 

 

1.Sva državna prvenstva se održavaju subotom i/ili nedjeljom. Broj borilišta, dan natjecanja i sve ostalo 

u vezi državnog prvenstva određuje osoba zadužena za provedbu i realizaciju programa HKS-a tj. 

Tehnički direktor saveza i Tajnik saveza na prijedlog kluba organizatora. Ukoliko Skupština ne dodjeli 

organizaciju klubu članu HKS-a organizaciju državnog prvenstva (u daljem tekstu DP) tada tajnik mora 

organizirati DP u skladu sa mogućnostima HKS te u najboljem interesu svih klubova. 

Datum i mjesto natjecanja se objavljuju javno putem web stranice saveza, dok klubovi dobivaju 

detaljne obavijesti putem elektroničke pošte.  

2. Minimalni tehnički uvjeti održavanja DP 

2.1 Dvorana gdje stanu minimalno dva borilišta po propisima FIK/EKF-a. Borilišta mogu biti dimenzija 

minimalno 9x9m do 11x11m. 

2.2 Dvorana mora imati mjesta da uz borilišta na udaljenosti ne manjoj od 1,5 m budu kontrolni stolovi 

za vođenje rezultata i mjerenje vremena.  

2.3. Svako borilišta ima jedan zapisnički stol. Svaki zapisnički stol mora imati kontrolora vremena, te 

dva kontrolora bodovanja (za tablu i zapisnik). Ako je moguće organizator mora osigurati i veliku tablu 

gdje se vidljivo vode bodovi borbe koja je u tijeku.  

2.4 Potrebno je osigurati jedan stol kao kontrolno mjesto za opremu.  

2.5. Dvorana mora biti dostupna sudionicima natjecanja najmanje 45 minuta prije službenog početka 

te minimalno 15 minuta prije pregleda opreme (shinai-a). 

2.6 Dvorana mora imati svlačionice sa tuševima (topla i hladna voda) i kvalitetnim i urednim sanitarnim 

prostorijama 

2.7 Zastava Republike Hrvatske, zastave EKF i HKS-a moraju biti istaknute na vidljivom mjestu 



 

2.8 Borilište ne smije biti položeno na betonsku ili sličnu tvrdu podlogu te isto tako borilište ne smije 

biti na mekanoj podlozi (strunjače ili tatami). 

2.9 Centralni stol s odgovarajućim brojem stolica za sve službene osobe 

2.10 tri para zastavica po borilištu (bijela i crvena ) 

2.11 Kvalitetno izvođenje Hrvatske himne prilikom svečanog otvaranja 

2.12 Promidžbu u javnim glasilima, putem plakata, radio, TV, interneta i slično 

 

Članak 3. Članak 3. Članak 3. Članak 3.     

 

Prijave za natjecanje 

1.Prijava natjecatelja vrši se na obrascu propisanom od strane HKS, a nalazi se na Internet stranici HKS 

i biti će dostavljen uz propozicije za natjecanje. Prijavu svojih natjecatelja za DP klub dostavlja na 

adrese elektroničke pošte koja je navedena u prepozicijama natjecanja. Temeljem te prijave biti će 

pripremljeni uvjeti za ždrijeb. Natjecatelji mogu nastupiti samo u kategoriji navedenoj u prijavi.  

2. Ždrijebanje može biti elektronsko ili ručno, a provodi ga tehnički direktor sa računalnim timom HKS. 

Ždrijebanju mogu prisustvuju instruktori u klubovima koji su licencirani za tekuću godinu, tehnički 

direktor saveza i ostale službene osobe po želji. Ako se ždrijebanje provodi kompjuterski tada se koristi 

službeni kompjuterski program koji automatski određuje parove za natjecanje, a ako se radi ručni 

ždrijeb, tada se parovi mogu određivati izvlačenjem brojeva (kuglice ili tombola) ili nasumce 

odabranim prijavnim listama sa kojih se čita redoslijed natjecatelja za svaku težinsku kategoriju .Bez 

obzira kakav se ždrijeb radi prije samog izvlačenja skupina ili parova za svaku kategoriju razdvajaju se 

prošlogodišnji osvajači , pod uvjetom da su zadržali istu stupanjsku kategoriju i uzrasnu skupinu. Oni se 

postavljaju u slučaju skupina u skupinu 1. 

U oba slučaja ždrijebanja za originalne KOO liste odgovoran je rukovoditelj natjecanja. U slučaju 

kompjutorskog načina ždrijeba originalne liste moraju biti ovjerene potpisom rukovoditelja natjecanja. 

3.Svi natjecatelji moraju sa sobom imati iskaznicu saveza ovjerenu od strane HKS za tekuću godinu. Uz 

to natjecatelji moraju imati potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti ne stariju od 6 mjeseci.  

4. U pojedinačnoj konkurenciji neovisno o kategoriji nema ograničenja po broju natjecatelja koji klub 

može prijaviti.  Stavka za pojedinačni konkurenciju je podložna promjeni nakon što će HKS brojati više 

od 20 klubova.  

5. U ekipnoj konkurenciji svaki klub može prijaviti maksimalno dvije ekipe. Ekipa se sastoji od 
minimalno tri člana u slučaju ekipa od pet članova ili minimalno od dva člana u ekipama od tri člana. 
U ekipnoj konkurenciji nema ograničenja po kategorijama. Ekipna kategorija i vrsta timova se može 

promijeniti na prijedlog tehničke komisije ili tehničkog direktora ne kasnije od šest mjeseci prije 

održavanja prvenstva 

 



 

    

    

Članak 4.Članak 4.Članak 4.Članak 4.    

 

Uzrasne natjecateljske skupine u HKS, vrijeme trajanja borbi.  

1.Sve borbe na DP se odvijaju po pravilima Međunarodne kendo federacije 

("TheRegulationsofKendoMatchesanditsRefereeing (RevisedDecember 7th, 2006 - "TheRegulations") 

osim specifičnih točaka koje su ovdje navedene. 

2. Pojedinačno natjecanje se sastoji od muškog i ženskog dijela natjecanja koja se dijele po dobnim 

skupinama i skupinama po stupnjevima. Ukoliko nema prijavljenih natjecatelja za određenu dobnu 

skupinu ili dovoljnog broja za određenu dobnu skupinu takva kategorija se neće održati ili će se  

posebnom odlukom Skupštine spojiti neke od navedenih kategorija. 

3. Pregled kategorija po dobnim skupinama 

Ženska konkurencija Muška konkurencija 

Mlađe kadetkinje od 10 do 12 godina Mlađi kadeti od 10 do 12 godina 

Kadetkinje 12 do 14 godina Kadeti 12 do 14 godina 

Juniorke 14 do 18 Juniori 14 do 18 

Seniorke 18 na više godina Seniori 18 na više godina 

 

4. Pregled skupna po stupnjevima 

Ženska konkurencija: 

Kadetkinje 12 do 14 godina 
Kyu stupnjevi 

Dan stupnjevi 

Juniorke 14 do 18 godina 
Kyu stupnjevi 

Dan stupnjevi 

Seniorke 18 na više godina 
Kyu stupnjevi 

Dan stupnjevi 

 

Mlađe kadetkinje zbog svoje dobi nemaju Dan kategoriju. 

Muška konkurencija: 

 

Kadeti 12 do 14 godina 
Kyu stupnjevi 

Dan stupnjevi 

Juniori 14 do 18 godina 
Kyu stupnjevi 

Dan stupnjevi 

Seniori 18 na više godina 
Kyu stupnjevi 

Dan stupnjevi 

 

5. Pravo nastupa uzrasnih skupna: 

5.1 Seniori i seniorke imaju pravo nastupa na prvenstvu države za seniore i seniorke 



 

5.2 Juniori i juniorke imaju pravo nastupa na prvenstvu države za juniore i juniorke, na prvenstvima 

države i za seniore i seniorke (vidi točku 2, Članak 3.)  

5.3 Kadeti imaju pravo nastupa na prvenstvu države za kadete i kadetkinje, na prvenstvima države za 

juniore i juniorke, Na prvenstvima starijih uzrasnih skupina kadeti nastupaju isključivo uz odgovornost 

svoga kluba i nastupaju u dobnim kategorijama sukladno svojoj dobi kao i svi ostali natjecatelji (vidi 

točku 2, Članak 3.).  

Članak 5. Članak 5. Članak 5. Članak 5.  

Bodovni sustav i sistem natjecanja 

1. Natjecanje je direktno, bez kvalifikacija  

2.Na pojedinačnim državnim prvenstvima postignuti pojedinačni plasman se boduje na  

sljedeći način: 

� 1.mjesto – zlatna medalja 

� 2.mjesto  - srebrna medalja 

� 3.mjesto – brončana medalja 

� Borbeni duh (kantōshō) nagrada  

U svim pojedinačnim kategorijama se dodjeljuju tri medalje ( 1.mjesto, 2.mjesto, 3,mjesto ) te nagrada 

za borbeni duh natjecatelju koji je pokazao izuzetno zalaganje bez osvojene medalje.  

3. Pojedinačna natjecanja kreću sa borbama po skupinama od tri ili četiri natjecatelja. Prva dva iz 

skupine nastavljaju dalje nastup u glavnom ždrijebu turnira.  

Sistem borbi po skupinama je sljedeći: 

Skupina od 3 natjecatelja:   1><2, 1><3 i 2><3 

Skupina od 4 natjecatelja: 1><2, 3><4, 1><4, 3><2, 3><1 i 4><2 

4. Borbe po skupinama i u glavnom ždrijebu turnira sistemu se odvijaju po pravilima Međunarodne 

kendo federacije ("TheRegulationsofKendoMatchesanditsRefereeing (RevisedDecember 7th, 2006 - 

"TheRegulations"). 

5. Ukoliko se natječe pobjednik od prethodne godine njemu/njoj će biti dodijeljeno prvo mjesto u 

prvoj skupini prilikom izvlačenje ždrijeba. 

6. Borba za 3.mjesto će uslijedite prije finalne borbe.  

7. Na ekipnom državnim prvenstvu postignuti plasman ekipa se boduje na  

sljedeći način: 

� 1.mjesto – zlatna medalja 

� 2.mjesto  - srebrna medalja 

� 3.mjesto – brončana medalja 

� Borbeni duh (kantōshō) nagrada  

U ekipnom kategoriju dodjeljuju se tri medalje ( 1.mjesto, 2.mjesto, 3,mjesto ) te nagrada za borbeni 

duh natjecatelju koji je pokazao izuzetno zalaganje. 

 

9.1 Ekipno državno prvenstvo nema borbe po skupinama već kreće odmah glavni dio turnira po 

ždrijebu određen po Članku 3. , točci 2.  



 

9.2 Određivanje pobjednika ekipne borbe u skupinama ili glavnom turniru vrši se po sljedećem 

redoslijedu : 

 

1. Najviše individualnih pobjednika u timu, ali ako je neriješeno onda 

2. Najviše postignutih bodova. 

3. Ukoliko je sve jednako po točkama 1. i 2. neriješeno će biti proglašeno u borbi po skupinama 

ali ako je glavni dio turnira onda je odlučujuća borba predstavnika timova na jedan bod bez 

vremenskog ograničenja 

4. Predaja ili nepojavljivanje protivnika dodjeljuje dva boda suparničkoj ekipi.  

7. Borba za 3.mjesto će uslijedite prije finalne borbe. 

 

Članak 6. Članak 6. Članak 6. Članak 6.     

 

Pravo nastupa i instruktori 

 

1. Na službenim natjecanjima HKS pravo nastupa imaju svi državljani Republike Hrvatske s uredno 

reguliranim statusom u HKS, ovjerenim liječničkim pregledom ne starijim od 6 mjeseci. 

2. Natjecatelji s dvojnim državljanstvom imaju pravo nastupa na svim službenim natjecanjima HKS pod 

uvjetom da u tekućoj godini ne nastupaju na službenim natjecanjima drugih država. Ako se utvrdi da je 

natjecatelj u istoj godini nastupio na službenim natjecanjima druge države bit će suspendiran bez 

prava daljeg nastupa i poništavaju mu se svi postignuti rezultati za tu godinu, te gubi pravo na sve 

postojeće beneficije temeljem tih rezultata. 

3. Instruktori – dužnost instruktora na natjecanju mogu obavljati samo članovi HKS-a. Moraju biti 

prikladno i uredno obučeni npr. odijelo, klupska trenirka i klupska majica. Dužnost instruktora ne može 

vršiti natjecatelj u kimonu ili bez gornjeg ili donjeg dijela odjeće ili obuće, u kratkim hlačama i sl. 

Instruktor ne smije gestikulacijama i glasnim savjetima utjecati na tijek borbe. Instruktor može dovesti 

borca do tatamia pred borilište te sjediti na istome tijekom borbe.  

 

Članak 7.Članak 7.Članak 7.Članak 7. 

Službene osobe na natjecanju 

Službene osobe na natjecanju su : 

- predsjednik i tajnik HKS-a 

- tehnički direktor saveza, rukovoditelj suđenja  

- delegirani suci i mjeritelji vremena 

- voditelj računalnog tima HKS 

- voditelj natjecanja i prijavljeni redari na natjecanju 



 

- predstavnik organizatora 

Sve navedene osobe odgovorne su za regularnost provođenja natjecanja. 

    

Članak 8. Članak 8. Članak 8. Članak 8.     

 

Natjecanje se može odgoditi zbog: 

1. Naredbe službenih organa reda i sigurnosti. 

2. Odluke Skupštine HKS-a, a zbog objektivno nastale situacije koja po procjeni tehničkog direktora 

HKS-a natjecanja i suđenja, onemogućava regularno odvijanje natjecanja. 

3. Odluke procjeni tehničkog direktora HKS-a ukoliko organizator nije u mogućnosti otkloniti uočene 

nedostatke prema minimalnim tehničkim uvjetima, u roku od 60 minuta od trenutka upućivanja 

prigovora. 

4. Odustajanja organizatora od održavanja natjecanja. 

Odgađanje natjecanja zbog odustajanja organizatora i propusta organizatora, povlači za sobom 

sankcije koje će donijeti Skupština HKS-a na prijedlog procjeni tehničkog direktora HKS-a. 

Odgađanje natjecanja zbog razloga navedenih u točki 1. i 2. ovog članka natjecanje će se pokušati 

održati u terminu pogodnom organizatoru. 

 

Članak 9.Članak 9.Članak 9.Članak 9.    

 

Prekid natjecanja 

Prekid natjecanja može biti privremeni i trajni. 

O prekidu natjecanja odlučuje procjeni tehničkog direktora HKS-a prema osobno viđenom ili prema 

sugestiji službenih osoba, a u smislu zaštite svih sudionika natjecanja. 

Natjecanje se prekida privremeno: 

1. Zbog naredbe službenih organa reda i sigurnosti 

2. Zbog uvjeta nastalih nesnosnom vrućinom ili hladnoćom 

3. Zbog mraka ili rasvjete koja ne zadovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima 

4. Zbog oštećenja borilišta ili drugog rekvizita potrebnog za održavanje natjecanja 

5. Zbog neuljudnog vladanja gledatelja i nakon upozorenja službene osobe 

6. Zbog bacanja različitih predmeta u borilište, na suce ili druge službene osobe 

7. Zbog nereda na borilištu nastalog upadom gledatelja ili zbog obračuna između natjecatelja, 

     instruktora i ostalih klupskih osoba 



 

8. Zbog izostanka liječnika za vrijeme natjecanja 

9. Ostalih nenavedenih uvjeta, a po ocijeni rukovoditelja natjecanja 

Natjecanje se prekida trajno: 

1. Zbog privremenog prekida, ukoliko nisu uklonjeni nedostaci u roku od 60 minuta ili ako se ponove 

slučajevi u točkama 5.,6. i 7. ovog članka 

2. Zbog napada na službenu osobu 

Organizator je po točkama 5.,6. i 7. ovog članka obvezan osigurati slijedeće: 

- udaljiti s natjecanja gledatelje ili dio gledatelja (točka 5.) 

- udaljiti osobe koje su sudjelovale u stvaranju nereda ili obračuna (točka 7.) 

Nakon utvrđivanja stvarne krivnje zbog prekida natjecanja, počinitelji će se sankcionirati prema odluci 

Skupštini na prijedlog procjeni tehničkog direktora HKS-a,  a ujedno će se donijeti odluka o priznavanju 

dotad dobivenih rezultata. 

 

Članak 10. Članak 10. Članak 10. Članak 10.  

Žalbeni postupak  

Svaki klub ili službena osoba ima pravo žalbe ukoliko smatra da natjecanje nije održano prema ovom 

Pravilniku ili prema odlukama Skupštine HKS. 

Žalba se podnosi tehničkom direktoru HKS-a u pisanoj formi najkasnije 7 dana nakon završetka 

natjecanja.  Žalbu rješava tehnička komisija koja se mora sazvati na prijedlog tehničkog direktora 

saveza ili tajnika saveza  u roku do 60 dana od podnošenja žalbe. 

Članak 11.Članak 11.Članak 11.Članak 11. 

Obrada podataka sa natjecanja i izvješćivanje 

Rezultate sa svih natjecanja po završetku istih prikuplja, objedinjuje i dostavlja u kancelariju HKS-a 

tehničkom direktoru u suradnji sa voditeljem elektronskog žrijeba. Analizu izvršenih natjecanja po 

godištima i uzrasnim skupinama izrađuje tehnički direktor te će ona biti objavljena ne kasnije od 14 

dana na službenim stranicama HKS-a. 

Članak 12.Članak 12.Članak 12.Članak 12. 

Tumačenje ovog Pravilnika i ostalih slučajeva koji nisu propisani ovim Pravilnikom, a mogu utjecati na 

regularnost natjecanja tumači rukovoditelj natjecanja. Promjene i dopune ovog pravilnika u 

nadležnosti s Skupštine HKS-a. 

 

Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja 

 

Tajnik 

Vjekoslav Mataušić 


