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SENIORSKI KUP HRVATSKE 2021. U HRVANJU GRČKO-RIMSKIM NAČINOM 

PROPOZICIJE TURNIRA 

 

Članak 1. 

 

 

Kup Hrvatske 2021. u hrvanju grčko-rimskim načinom održati će se u subotu 11. rujna  2021. u ŠSD 

Graberje, Graberje 31 , 42000 Varaždin u tehničkoj organizaciji Hrvačkog kluba „Vindija“. 

 

 

Članak 2. 

 

Pravo nastupa imaju hrvači rođeni 2003. godine i stariji s time da su uredno registrirani na Hrvatskom 

hrvačkom savezu i da imaju Natjecateljsku knjižicu HHS-a ovjerenu za 2021. godinu. Iznimno u 

kategoriji do 55 kg pravo nastupa imaju i kadeti rođeni 2004 i 2005. godine. 

Ubilježeni liječnički pregled ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Obveza je organizatora da osigura 

liječnika za čitavo vrijeme natjecanja. 

Svaki klub može prijaviti najviše 2 (dva ) hrvača u jednoj težinskoj skupini s time da će se za 

pojedinačni plasman pojedine kategorije bodovati rezultat jednog bolje plasiranog hrvača istog kluba. 

Pravo nastupa imaju i hrvači iz inozemstva uz osobnu iskaznicu ili putovnicu, uz uvjet da je klub 

hrvača član nacionalnog saveza zemlje iz koje dolazi. Hrvači iz inozemstva ne plaćaju kotizaciju. 

 

 

Članak 3. 

 

Vaganje natjecatelja obaviti će se istog dana u ŠSD Graberje, Graberje 31 u periodu 08 – 09 h. 

Težinske kategorije: 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg i 130 kg (10 težinskih 

kategorija). 

Tolerancija težine: 2 kg za sve težinske kategorije. 

Sukladno Međunarodnim pravilima (izdanje IV/2021.) hrvačima se dozvoljava nastup u jednoj 

kategoriji višoj od njegove tjelesne težine. 

Za nastup u težinskoj skupini do 130 kg odlukom Stručne trenerske  komisije, potrebna je minimalna 

težina od 90 kg. 

 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Početak natjecanja je u 10:00 sati. Natjecanje se održava po Međunarodnim hrvačkim pravilima 

(kvalifikacije, eliminacije repesaž i finalna borba za 1. – 2. mjesto). 

U težinskim skupinama sa 5, 4 , 3 natjecatelja, hrvati će se po Nordijskom sustavu tj. svaki sa svakim, 

sa 6 i 7 natjecatelja (Nordijski sustav sa dvije grupe u težinskoj kategoriji i posebnim ždrijebanjem), 

a sa 8 i više hrvača svođenjem na najbliži manji idealni broj (direktna eliminacija sa jednostrukim 

repasažom). 

Borba se sastoji od 2 (dva) perioda po 3 (tri) minute, sa 30 sekundi odmora između 1. i 2. dijela borbe. 

Tuš automatski zaustavlja borbu i proglašava se pobjednik. 

 

 

Članak 5. 

 

Borbe se održavaju istovremeno na 2 (dva) borilišta. Uspješnost klubova na turniru odrediti će se 

bodovanjem 1.-5. mjesta na način: 1.mj. 7 bodova, 2.mj. 5 bodova, dva 3. mjesta svako sa 3,5 boda i 

2 peta mjesta svako sa 1,5 bodom. U slučaju jednakosti u bodovima dvaju ili više klubova  plasman 

će se odrediti primjenom kriterija „više boljih plasmana“ sve dok se ne utvrdi prednost jednog od 

klubova.  

 

 

Članak 6. 

 

Upozoravaju se odgovorne osobe klubova da na natjecanje ne dovode hrvače sa kožnom infekcijom. 

Ukoliko se takvi hrvači zamijete na vaganju ili samom natjecanju, biti će eliminirani iz natjecanja, a 

protiv njih i njihovih klubova bit će pokrenut disciplinski postupak. 

 

 

Članak 7. 

 

Klubovi sudionici turnira iz Hrvatske dužni su organizatoru natjecanja uplatiti kotizaciju u iznosu od 

50 kn (pedesetkuna) po prijavljenom hrvaču odmah po završetku vaganja. Bez ove uplate nije moguć 

pristup natjecanju. 

Klubovi snose troškove putovanja i boravka na natjecanju za svoje hrvače. 

 

 

Članak 8. 

 

Sudačka komisija Hrvatskog hrvačkog saveza delegirati će potreban broj sudaca u dogovoru sa 

tehničkim organizatorom (HK Vindija). Delegirani suci i voditelj tabela dužni su javiti eventualnu 

spriječenost predsjedniku Sudačke komisije (uobičajenim sredstvima komuniciranja). Delegirani suci 

dužni su u vrijeme predviđeno za početak vaganja natjecatelja staviti se na raspolaganje delegatu 

natjecanja, odnosno osobi odgovornoj za rad sudačke službe. Klubovi mogu van liste delegiranih 

sudaca po Sudačkoj komisiji HHS-a o svom trošku poslati suce na natjecanje, uz uvjet da ovi imaju 

najmanje nacionalnu sudačku kategoriju. Obveza je sudaca da sude u propisanoj sudačkoj opremi, te 

da imaju crveni i žuti karton. 

 

 

Članak 9. 

 

Delegata natjecanja odrediti će HK Vindija. Delegat natjecanja odgovorna je osoba za regularno 

održavanje natjecanja. Delegat natjecanja i predstavnik Sudačke komisije HHS-a održati će tehničku 

konferenciju sa sucima i trenerima u prostorijama ŠSD Graberje, od 09:15 do 09:30 sati. Sudionici 

natjecanja dužni su ponašati se sukladno Kodeksu ponašanja UWW (United World Wrestling). 

 

 



 

Članak 10. 

 

Klub koji skupi najviše bodova, proglašava se pobjednikom Kupa Hrvatske za seniore, GR način za 

2021. godinu i dobiva  pehar HHS-a. 

 

Nakon održanog turnira rezultati se objavljuju na internet stranici Hrvatskog hrvačkog saveza te 

dostavljaju klubovima i sredstvima javnog informiranja. 

 

 

Stručno trenerska komisija HHS-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Bregović , glavni tajnik 


