
H R V A T S K I   H R V A Č K I   S A V E Z  

CROATIAN WRESTLING FEDERATION  

10000 Zagreb, Ulica grada Gospića br. 1 (ŠSD "Pešćenica")  

Tel. 385.1.2307 245                                                        e-mail:CRO@unitedworldwrestling.org  

  

  

  

  

SVIM KLUBOVIMA HHS-a  

SAVEZ HRVAČKIH ŠPORTOVA GRADA ZAGREBA  

DELEGATU NATJECANJA  

SUDAČKOJ KOMISIJI, PREDSJEDNIK  
   

   Zagreb, 20.10.2021. 

  

  

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE  

ZA JUNIORE  

U HRVANJU SLOBODNIM NAČINOM ZA 2021.GODINU  

  

PROPOZICIJE  
  

Članak 1. 

Organizacija prvenstva povjerena je Savezu hrvačkih športova grada Zagreba (Hrvački klub Metalac), a suorganizator je Hrvatski 

hrvački savez .  

Prvenstvo se održava u subotu 30.listopada 2021. u Zagrebu, ŠSD ”Pešćenica”, Ulica grada Gospića 1.  

  

Članak 2.  

Pravo nastupa  

Pravo nastupa imaju hrvači juniori rođeni 2001 - 2004. godine  s tim da su registrirani na HHS-u, da su državljani Republike 

Hrvatske, da imaju natjecateljsku knjižicu HHS ovjerenu za 2021. godinu i s ubilježenim liječničkim pregledom koji ne smije 

biti stariji od 6 (šest) mjeseci.  

  

Hrvači rođeni 2004. godine obavezni su predočiti na službenom vaganju liječničku potvrdu i suglasnost roditelja-

staratelja (obrazac potvrde u privitku).  

  

Članak 3.  

Službeno vaganje, težinske kategorije  

Vaganje natjecatelja obaviti će se u subotu u subotu 30.listopada 2021. u Zagrebu, ŠSD "Pešćenica", Ulica grada Gospića 1 

u vremenu od 8:30 – 9:30 sati.  

  

Težinske skupine: 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg i 97 - 125 kg (10 težinskih kategorija).  

Sukladno MHP hrvačima juniorima se ne dozvoljava nastup u jednoj višoj kategoriji od njegove tjelesne težine.  

  

Članak 4.  

Početak natjecanja i trajanje borbi  

  
Početak natjecanja je u 10:00 sati.  

Natjecanje se održava  po važečim međunarodnim hrvačkim pravilima ( pretkola, n-finala, repesaž i finala za 1.-2. mjesto). U 

težinskim skupinama do 5 (pet) natjecatelja hrvati će svako sa svakim (Nordijski sustav), u skupinama sa 6 i 7 hrvača (Nordijski 

sustav sa dvije grupe u težinskoj kategoriji i posebnim ždrebanjem), a sa 8 i više hrvača svođenjem na najbliži manji idealni 

broj (izdanje  IV / 2021. godine).  

  

Maksimalno trajanje borbi je 2 (dva) perioda  x 3 (tri) minute.  

  

Članak 5.  

Tehnička organizacija natjecanja  



Borbe će se održati na 4 (četiri) strunjače.zajedno sa ostalim dobnim skupinama.  

  

Trojica prvoplasiranih natjecatelja u svakoj težinskoj skupini osvojiti će medalje HHS-a, a najuspješniji klub pehar HHS-a.  

Uspješnost klubova odrediti će se bodovanjem pojedinačnih  plasmana I - III. mjesta u svim težinskim skupinama (I.mj.-7 

bodova, II.-5 bod, III. - III.3,5 bodova).  U slučaju jednakosti dvaju ili  više klubova primjenjuju se po redu slijedeći kriteriji: 

veći broj prvih mjesta, veći broj drugih mjesta i td., sve dok se ne utvrdi prednost nekog od klubova.  

Organizator je obavezan osigurati nazočnost dežurnog liječnika na natjecanju.  

  

Umoljavaju se klubovi da na natjecanje ne dovode hrvače sa kožnom infekcijom. Ukoliko se  takovi hrvači otkriju na vaganju 

ili natjecanju, biti će eliminirani iz natjecanja, a protiv njih i njihovih klubova pokrenuti će se disciplinski postupak putem 

Disciplinske komisije HHS-a.  

  

Članak 6.  

Materijalni uvjeti  

Klubovi sudionici prvenstva dužni su organizatoru prvenstva uplatiti kotizaciju u iznosu od 50 (pedeset) kuna po svakom 

prijavljenom junioru, odmah po završetku vaganja.  

  

Članak 7.  

Protokol prvenstva  

Protokol se provodi u skladu s Pravilnikom za organizaciju natjecanja HHS i pravilnikom za održavanje natjecanja HHS-a 

tijekom pandemije Covid-19. 

  

Članak 8.   

  

Suci i suđenje  

Sudačka komisija HHS delegirati će potrebni broj sudaca i voditelja za opsluživanje 4 (četiri) borilišta. Troškove delegiranih 

sudaca snosi SHS grada Zagreba.  

  

U slučaju opravdane spriječenosti delegirani suci i voditelji dužni su otkazati sudjelovanje vrijeme, kako bi se obavjestili suci u 

pričuvi.  

  

Delegirani suci i delegat natjecanja dužni su se u vrijeme predviđeno za vaganje staviti na raspolaganje organizatoru prvenstva.  

  

Klubovi mogu o svom trošku poslati suce na natjecanje (ukoliko netko od njih ne bude delegiran od strane Sudačke komisije 

HHS), uz uvjet da ovi imaju najmanje nacionalnu sudačku kategoriju.  

  

Članak 9.  

  

Vodstvo natjecanja  

Delegata natjecanja odrediti će Hrvatski hrvački savez. Delegat je odgovoran za regularno održavanje natjecanja.  

  

Članak 10.  

  

Ostalo  

Svi sudionici na natjecanju dužni su se ponašati sukladno Kodeksu ponašanja UWW, koji je objavljen na internet stranici HHS-

a.  

  

Umoljavamo klubove na maksimalnu suradnju i poštivanje ovih propozicija.  

 

Stručno trenerska komisija HHS    Glavni tajnik:  

                                                                                                                    Tin Bregović 

  


