PRVA HRVATSKA HRVAČKA LIGA 2018.

REZULTATI SUSRETA I TABLICA PORETKA KLUBOVA
NAKON I. TURNIRA I. HRVATSKE HRVAČKE LIGE 2018.
Zagreb, 09.12.2018. godine

IZVJEŠĆE
Sa I. turnira I. Hrvatske hrvačke lige, XII/2018.
1.Turnir I. Hrvatske hrvačke lige je održan u subotu 08. 12.2018. godine u
Zagrebu, ŠSD „Pešćenica“.
Sudjelovali su slijedeći klubovi:
Hrvački klub „Poreč“ – Poreč
Hrvački klub „Slatina“ – Slatina
Hrvački klub „Zagreb“ – Zagreb
Sudjelovanje otkazali:
Hrvački klub „Istarski borac“ - Pula
Hrvački klub „ Lika“ – Zagreb
Svi klubovi primili su unaprijed propozicije turnira, potrebne obrasce za prijavu
ekipe za vaganje i pojedine susrete, kako i okružnicu povjerenika I. HHL
Dubravka Ribarića.
Organizator turnira bio je Hrvački klub „Zagreb“ – Zagreb, koji je osigurao sve
tehničke uvjete za normalno održavanje susreta (vagu, gong, štopericu, razglas,
službenog liječnika, itd.)

Svaki klub doveo je po jednog suca:
HK Slatina – Novica Kocić
HK „Poreč“ – Elvis Bajrektarević
HK „Zagreb“ – Tomislav Kovač.
Dežurni liječnik bila je Dr. Perčulija Đurđević.
Nakon predaja popisa članova svake pojedine ekipe, navedeni suci obavili su
službeno vaganje na kojemu su u listu vaganja ubilježene točne težine hrvača,
kako i godišta hrvača rođenih 2001. I 2002. godište.
Svi hrvači rođeni 2001. I 2002. godine imali su pismenu suglasnost roditelja.
Sa sucima sam dogovorio da šef strunjače za svaki pojedini meč bude neutralni
sudac, tj. iz kluba koji je slobodan u pojedinom krugu, dok su klupski suci
klubova koji se bore obavljali alternativno funkciju suca na strunjači i bodovnog
suca.
Natjecanje je počelo točno u 10:00 sati.
1. Susret: SLATINA : POREČ, rezultat 5:5
2. Susret: ZAGREB : SLATINA, rezultat 6:4
3. Susret: POREČ:ZAGREB, rezultata 5:5
Hrvalo se na propisanom borilištu veličine 12 x 12 m. Ponašanje sudionika bilo
je u granicama dozvoljene tolerancije.
Svi klubovi uplatili su kotizaciju od 700,00 kn, te im je izdana uplatnica za
kotizciju.
Po završetku turnira službenim osobama isplaćene su pripadajuće naknade.
Izvješće sastavio delegat natjecanja: Pave Kososvić

. Odluka Povjerenika LO-a:

1. Temeljem Propozicija I. HHL 2018. rezultati susreta upisuju se u tablicu
HK SLATINA : HK POREČ

5:5 (25:21)

HK ZAGREB : HK SLATINA

6:4 (27:20)

HK POREČ : HK SLATINA

5:5 (26:21)
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2. Klubovi koji su otkazali nastup, HK Lika i HK Istarski borac, obvezni su
isplatiti klubu domaćinu HK Zagreb troškove kotizacije u iznosu od 700,00
kn svaki klub. Isplata če se izvršiti po primljenom računu u roku 15 dana
od dana dostave računa. ( čl. 25 propozicija I. HHL)
3. Pobjednikom I. hrvatske hrvačke lige proglašava se ekipa HK Zagreb, kojoj
će biti uručen prigodan pehar od strane Liga odbora.
4. Prvo plasirana ekipa u I. hrvatskoj hrvačkoj ligi 2018. stječe pravo
prelaska u viši rang natjecanja u 2019. godini , u Premijer I. hrvatsku
hrvačku ligu 2019.

Zagreb, 23.12.2018.
Povjerenik LO 2018. : Dubravko Ribarić

Prilog:
Dokumenti sa turnira u pdf-u ( zapisnici susreta, tablica, izvješće
delegata)

