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PROPOZICIJE 
ZA POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA STARIJE DJEVOJČICE U HRVANJU ZA ŽENE 

2016.GODINA 

 
Članak 1. 
Organizacija prvenstva povjerena je Hrvačkom klubu „Ludbreg“ iz Ludbrega, a suorganizator je Hrvatski hrvački savez. 
Prvenstvo se održava u subotu 01. listopada 2016. godine u Svetom Đurđu (2 km od Ludbrega), dvorana osnovne škole 
Sveti Đurđ, Cvjetna 4, 42233 Sveti Đurđ. 
 
 
Pravo nastupa i težinske kategorije 
Članak 2. 
Pravo nastupa imaju starije djevojčice rođene 2001. i 2002. godine  u težinskim kategorijama:  28-30 kg, 32 kg, 34, 37, 

40, 44, 48, 52, 57 57 - 62 kg (ukupno 10  kategorija). 

 
Prijelaz iz niže u višu težinsku kategoriju nije dozvoljen, kao niti skidanje težine za vrijeme vaganja. 
Odlukom Stručno-trenerske komisije moguće je da će se pojedine težinske kategorije i spojiti na samom natjecanju, zbog 
manjeg broja natjecateljki po pojedinim kategorijama, ali jedino uz suglasnost nazočnih trenera. 
 
Službeno vaganje, početak natjecanja, trajanje borbi, zabrane 
Članak 4. 
Vaganje natjecateljki obaviti će se na 1 elektronskoj vagi u vremenu od 9:00 - 10:00 sati, početak natjecanja u 10:30 
sati. 
 
Članak 5. 
Početak natjecanja je u 10:00 sati. 
Natjecanje se održava na 1 (jednom) borilištu veličine 12 x 12 m po međunarodnim hrvačkim pravilima   ( pretkola, n-
finala, repesaž i finala za 1.-2. mjesto).  
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), a u skupinama sa više 
hrvača sukladno dopunama i izmjenama u MHP (izdanje od III/ 2016. godine). 
 
U bodovnim listama i tablicama Nordijskog sustava bilježiti će se 4 boda za tuš, odustajanje, nepojavljivanje na borilištu i 
diskvalifikaciju, sukladno važećim Međunarodnim hrvačkim pravilima. 
 
Maksimalno trajanje borbi je 2 (dva) perioda  x 2 (dvije) minute. 
Zabranjeni zahvati u hrvanju za žene (članak 52. Međunarodnih hrvačkih pravila) : 
Svi dvostruki ključevi ili zatvorene škare u hrvanju u parteru ili stojećem položaju (dvostruki Nelson) zabranjeni su u 
hrvanju za žene. 
Odjeća i obuća natjecateljki: Vidi prilog obavezne norme za odjeću hrvača !!! na Intenet stranici HHS-a (www.hhs.hr). 
Iznimno pravilima natjecateljkama se dozvoljava nošenje bijele majice kratkih rukava i crnih tajica ispod plavog ili crvenog 
hrvačkog dresa (trikoa). 
Također, iznimno im se dozvoljava nošenje običnih športskih tenisica. 
 

http://www.hhs.hr/


Potrebni dokumenti za natjecanje, zdravstvena zaštita i kontrola 
Članak 6. 
Sve natjecateljke moraju predočiti natjecateljsku iskaznicu ili natjecateljsku knjižicu Hrvatskog hrvačkog saveza sa 
ubilježenim liječničkim pregledom, koji ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Ostali dokumenti neće se priznavati. 
 
Svaki pokušaj prijevare u svezi godišta djevojčica biti će najstrože kažnjen !!! 
Umoljavaju se klubovi da na natjecanje ne dovode natjecateljke sa kožnom infekcijom. Ukoliko se  takove natjecateljke 
otkriju na vaganju ili u bilo kojoj fazi natjecanja, biti će eliminirane iz natjecanja, a protiv kluba pokrenut disciplinski 
postupak !!! 
Organizator je obavezan osigurati nazočnost dežurnog liječnika na natjecanju. 
 
Trofeji i kriteriji za uspješnost 
Članak 7. 
Troje prvoplasiranih natjecateljki u svakoj težinskoj kategoriji (I, II i 2 x III. mj.) osvojiti će medalje  Hrvatskog hrvačkog 
saveza, a najuspješniji klub pehar. Pehar će se dodijeliti naknadno! 
Uspješnost klubova odrediti će se bodovanjem pojedinačnih plasmana I.-III.(prvog-trećeg) mjesta na način I.mj.-7 bod, 
II.mj-5, III-III-3,5 boda. Za određivanje prednosti u slučaju jednakosti po bodovima primjenjuju se dosadašnji kriteriji. 

Plasmani u težinskoj kategoriji   57 – 62  kg ne računaju se za ekipni plasman klubova. 

 
Materijalni uvjeti 
Članak 8. 
Svi klubovi-škole hrvanja dužne su organizatoru prvenstva uplatiti kotizaciju u iznosu od 50 (pedeset ) kuna po svakoj 
prijavljenoj natjecateljki. Bez ove uplate nije moguć pristup vaganju. 
 
Protokol prvenstva 
Članak 9. 
Protokol s treba provesti u skladu s Pravilnikom o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja HHS. 
 
Suci, voditelji tabela i treneri 
Članak 10. 
Potrebni broj sudaca i voditelja tabela, potrebnih za opsluživanje 1 (jedne) strunjače, delegirati će Sudačka komisija 
HHS. Voditelji tabela i suci određeni za vaganje dužni su se staviti na raspolaganje organizatoru u vrijeme predviđeno za 
vaganje. 
 
Klubovi o svom trošku mogu poslati suce na natjecanje (ukoliko ih ne delegira Sudačka komisija HHS). Svi suci moraju 
imati propisanu sudačku odjeću i sa sobom  ponijeti crveni i žuti karton. 
 
Vodstvo natjecanja 
Članak 11. 
Delegat natjecanja biti će gosp. Nino Dulikravić, predsjednik HK Ludbreg.Za pomoć oko pronalaska smještaja ili ilo 
kakvih ostalih pitanja, klubovi se mogu obratiti na mob. 091 4404 503 (gosp. Krešo Horvat). 
 
Pravila ponašanja 
Članak 12. 
Svi sudionici na natjecanju dužni su se ponašati sukladno Kodeksu UWW, koji je objavljen u Hrvačkom glasniku HHS, 
odnosno sa međusobnim poštovanjem i uvažavanjem. 
 
Nesportska ponašanje natjecateljki i ostalih sudionika natjecanja strogo će se kažnjavati. 
 
Ostalo 
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pojašnjenja obratiti se na tel. HHS 01 / 23 07 245. 
Svim sudionicima prvenstva želimo puno uspjeha na natjecanju. 
U očekivanju vašeg dolaska na prvenstvo sportski Vas pozdravljamo. 
 
Stručno trenerska komisija HHS       Glavni tajnik: Davor Jakubek 

 
PS. Ove Propozicije izrađene su na temelju Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja koji je 

usvojila Skupština HHS-a i odluka Stručno trenerske komisije HHS-a. 


