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Zagreb, 22.11.2017 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG HRVAČKOG SAVEZA U 

GODIŠNJEM PERIODU OD 09. 11. 2016 – 23. 11. 2017. 

Izvješće o radu obuhvaća aktivnost Hrvatskog hrvačkog saveza između Skupština održane   09. 

11. 2016 godine. (Zagreb) i  Izborne skupštine 23. 11. 2017 . godine (Varaždin).  

-Godišnji izvještaj- 

 

                                           2016. g. (09. 11. 2016. g. - 31. 11. 2016.) 

U studenom i prosincu, 2016. godine, u prema kalendaru natjecanja održale su se sljedeće 

aktivnosti: 

Kvalifikacije za Božični turnir, zatim Prvenstvo Mediterana na kojemu su Martina Jukić i Kristina 

Vinceković u juniorskoj konkurenciji osvojile treće mjesto. Održana je majstorica za klupskog 

prvaka I. premijer hrvatske hrvačke lige 2016. u kojoj su se susreli HK Sesvetski Kraljevec i HK 

Petrinja. Pobjedila je ekipa HK Petrinje i tako postala prvak 1 HHL Premijer lige 2016.g. 

U Varaždinu je održan seniorski Kup Hrvatske, pobjednik Kupa 2016.g.  je ekipa HK Vindija. 

Hrvatska seniorska reprezentacija nastupila je na Prvenstvu svijeta u neolimpijskim kategorijama u 

Budimpešti, u istom gradu nastupila je i selekcija grada Zagreba na Svjetskom klupskom prvenstvu. 

Kraj 2016.g. završen je Božićnim turnirom u Zagrebu na kojemu su proglašeni najbolji hrvači, 

klubovi, treneri, suci... 
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                                    2017.g. (01.01.2017.-23.11.2017.) 

SENIORSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE,   trener Davor Lukić 

Seniorska reprezentacija Hrvatske u 2017.g. odradila je 9 priprema  u trajanju od  77 dana vezano 

za  pripremne cikluse za Europsko i Svjetsko prvenstvo. Na Prvenstvu Europe u Novom Sadu 

nastupili smo s 4 hrvača, sa isto toliko hrvača nastupili smo na Svjetskom prvenstvu u Parizu. 

Na Europskom prvenstvu održanom od 02. - 07. 05. Ivan Lizatović je osvojio treće mjesto i 

brončanu medalju, a  Božo Starčević na istom prvenstvu 7. mjesto. 

Na Svjetsko prvenstvu u Parizu održanom od 21. -27. 08. Danijel Janečić je osvojio 8.mjesto, dok 

su Ivan Lizatović i Božo Starčević osvojili  13.mjesto. 

REPREZENTACIJA MLAĐI SENIORI (U 23)  i JUNIORSKA REPREZENTACIJA,   trener 

Anton Đok 

U-23 i juniorska reprezentacija Hrvatske u 2017.g. odradila je 9 priprema u trajanju od 66 dana 

vezano za pripremne cikluse za Europsko i Svjetsko prvenstvo za (U 23) mlađe seniore i cikluse za 

Europsko i Svjetsko prvenstvo za juniore. Na prvenstvu Europe U 23 u Szombately-u nastupili smo 

s 5 hrvača, dok smo na Svjetskom prvenstvu u Bydgoszcz-u nastupili s 4 hrvača.  

Na juniorskom prvenstvu Europe u Dortmundu nastupili smo s 2 hrvača, s isto toliko hrvača smo 

nastupil na Svjetskom prvenstvu u Tampere-u. 

Na Europskom prvenstvu za mlađe seniore održanom od 28.03. – 02.04. u Szombately-u Antonio 

Kamenjašević je osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju 

Na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore održanom od 21.-26. 11- u Bydgoszcz-u Ivan Huklek 

osvojio je 2.mjesto. 

Na juniorskom prvenstvu Europe održanom od 27.06. do 02.07. u Dortmundu Ante Milković 

osvojio je 7.mjesto. 

KADETSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE,    trener Goran Plavec 

Kadetska reprezentacija Hrvatske u 2017.g. odradila je 7 priprema u trajanju 56 dana vezano za 

pripremne cikluse za Europsko i Svjetsko prvenstvo. Na Europskom prvenstvu u Sarajevu nastupii 

smo s 8 hrvača, na Svjetskom prvenstvu u Ateni nastupili smo s 4 hrvača. 

Na Europskom prvenstvu održanom u Sarajevu od 27.-31.07. Tomislav Hader je osvojio 5.mjesto, 

a Luka Malobabić 9.mjesto 
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DJEČAČKA REPREZENTACIJA HRVATSKE,    trener Kristijan Slaćanac 

Dječačka reprezentacija je nastupila na prvenstvu Europe u Beogradu s 8 hrvača, isto tako prije 

samog prvenstva odrađeni su zajednički treninzi reprezentacije. 

Na nedavno završenom Prvenstvu Balkana u Murskoj Soboti dječačka reprezentacija nastupila je s 

osam hrvača, Nermin Berberović je osvojio 3. mjesto 

 

HRVANJE ZA ŽENE,  trener Senad Mujagić 

Ženska hrvačka reprezentacije u dobnim skupinama starijih djevojčica, kadetkinja i juniorki 

intezivirala je svoju aktivnost kroz zajedničke treninge u zemlji i inozemstvu, te nastupima na 

međunarodnim turnirima. 

Na Europskom prvenstvu za djevojčice (do 15 godina) u Beogradu nastupile su 4 djevojčice, na 

Europskom prvenstvu za kadetkinje u Sarajevu nastupilo je 5 kadetkinja, dok su na Europskom 

prvenstvu za juniorke u Dortmundu nastupile 3 juniorke. 

Na Europskom prvenstvu za djevojčice (do 15 godina) Laura Čičković osvojila je 8 mjesto. 

S ovim rezultatom po prvi puta je jedna hrvačica zadovoljila kriterije za ulazak u program potpore 

sportašima mlađih dobnih kategorija HOO-a. 

Na nedavno završenom Prvenstvu Balkana u Murskoj Soboti Iva Gerić je osvojila 1. mjesto, a 

Veronika Dragaš, Victoria Vrdoljak i Ira Šajnić 3. mjesto u konkurenciji djevojčica (do 15 godina) 

Program aktivnosti ženskog hrvanja financiran je od strane hrvačkih klubova. 

VETERANSKO HRVANJE,   odgovorni nositelj aktivnosti DANE ŠIMIĆ 

Veterani su ove godine nastupili na Svjetskom prvenstvu u Plovdivu 

Ivan Mateković je osvojio srebrnu, a Dane Šimić brončanu medalju 

Program veteranskog hrvanja financiran je od strane hrvačkih klubova i hrvača veterana. 
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Financiranje programa HHS-a 

 Program Hrvatskog hrvačkog saveza financira se i dalje većim dijelom preko Hrvatskog 

olimpijskog odbora obuvaća: 

Redovni program  

Ovaj program podrazumijeva: 

- pripreme reprezentacije,  

- nastupe reprezentacije na službenim prvenstvima tipa EP i SP, 

- nastupe reprezentacije na kontrolnim natjecanjima, 

- članarine Europskoj i Svjetskoj hrvačkoj federaciji, 

- participacija troškova državnih prvenstava za seniore (medalje i pehari) 

- sudjelovanje na sjednicama Europske i Svjetske hrvačke federacije, 

- materijalne troškove, 

- naknade za administrativne poslove, 

- plaće djelatnika (glavni tajnik i direktor reprezentacija).  

Program se financijskii izvršava gotovo 100% u odnosu na planirano, s time da je u dva navrata 

došlo do umanjenja već odobrenih sredstava od strane HOO-a 

 

Razvojne programe: 
 Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (sukladno kriterijima u ovom programu 

trenutno su Filip Verčević, Laura Čičković). 

 Program potpore kvalitetnim sportašima (Ivan Huklek, Antonio Kamenjašević,) 

 Olimpijski projekat Tokio 2020 (predolimpijski i potencijalni) Ivan Lizatović, Danijel Janečić, Božo 

Starčević 

Kroz razvojne programe financirali su se troškovi sudjelovanja na natjecanjima za određeni broj 

hrvača iz programa, suplementacija u prehrani, nabava sportske odjeće, zdravstvena skrb i td. 

Planirana i odobrena sredstva strogo su namjenska i koriste se preko HOO-a. Za svakog novog 

kandidata HHS je bio dužan napraviti : nominaciju za ulazak u program temeljem ostvarenog 

rezultata, program i financijski plan u okviru  odobrenih sredstava, polugodišnja izvješća o realizaciji 

programa sredstva, eventualne prenamjene sredstava putem zahtjeva, testiranje kanidata u 

Dijagnostičkom centru na Kineziološkom fakultetu i godišnja izvješća, kao i  godišnje i 

četverogodišnje planove. 

Program sufinanciranja rada trenera 
U ovom programu trenutno se nalaze: 

 trener seniorske reprezentacije Davor Lukić, 

 trener juniorske reprezentacije Anton Đok  

 trener kadetske reprezentacije Goran Plavec 
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Odobrena sredstva doznačuju se na HHS, isplaćuju se korisnicima temeljem ugovora o djelu, a 

podliježu kontroli unutarnje revizije na HOO-u. 

Potrebu za sredstvima HHS iskazujemo u programskim zahtjevima, koji se podnose Uredu za 

programe Nacionalnih športskih saveza 10 dana prije održavanja aktivnosti, a po završetku akcije 

sredstva se pravdaju pravovaljanim dokumentima. 

 

Za sve veći program koji uz vlastita sredstva (članarine, takse, licence i td.) izuzetno su važna 

dodatna sredstva, koja je bilo potrebno naći putem sponzora ili na druge načine. 

 

Pronalaženje sponzora Saveza je bitan  preduvjet za financiranje programa. To nam je 
djelimičnmo i uspjevalo. I ovom prigodom posebno se zahvaljujemo SHŠGZ i Gradu Zagrebu.  

 

IZVRŠNI ODBOR HRVATSKOG HRVAČKOG SAVEZA 

Izvršni odbor je radio  u sastavu: 
Vladimir Bregović (predsjednik), Alen Runac, Ivan Ivančić, Ivan Šokec (dopredsjednici), Miše 
Kutleša, Darko Rogalo, Tomislav Brenčun, Karlo Bem, Mario Baić, Željko Čulina, Darko Kadum, 
Mario Miketek i Milan Pavelić (ukupno 13 članova). 
 

Sjednice IO HHS u vremenskom periodu između dvije skupštine održane su: 
 
- 14.-15. 11. 2016. godine, elektronička sjednica 
- Zagreb, 21. 02. 2017. godine, redovna sjednica 
- Zagreb, 11. 09. 2017. godine, redovna sjednica 
 
Na sjednicama IO HHS vode se zapisnici, koji se verificiraju na idućoj sjednici  Izvršnog odbora 
razmatrana su sljedeća pitanja: 
 

- Usvajala su se izvješća Stručno trenerske, Registracijske, Sudačke komisije, te verificirale 
odluke Liga odbora, za tekući period, 

- Organizacija i financiranje pripremne aktivnosti za međunarodne turnire u Hrvatskoj (GP 
Zagreb open, Croatia Open, Trofej Jadrana), 

- Problematika odaziva na akcije i obaveze HHS-a pojedinih reprezentativaca, 
- Sudjelovanje sudaca na međunarodnim skupovima UWW, 
- Problematika ekipnog sustava natjecanja ( I. Hrvatska hrvačka liga-Premjer liga i Liga za 

ostanak, međunarodna Liga za kadete), 
- Usvajanje Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizacijski hrvačkih natjecanja, 
- Usvajanje prijedloga Stručno-trenerske komisije za proglašenje najuspješnijih športaša 

HHS-a (seniori, juniori, kadeti, itd), najuspješniji klubovi u mlađim i starijim uzrastima, 
najuspješnijeg trenera, najuspješnijih veterana i najuspješnijeg suca. 

- Revidiranje statusa klubova u okviru članstva u HHS-u,  
- Priprema sjednica i redovne Skupštine HHS-a , 
- Naplata potraživanja od klubova, 
- Suradnja sa medijima, 
- Ostala pitanja iz djelokruga odlučivanja IO HHS-a, 
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RAD KOMISIJA HRVATSKOG HRVAČKOG SAVEZA 

Stručno-trenerska komisija 
Komisija je radila u sastavu: Darko Rogalo,(predsjednik), Ivan Ivančić, Alen Runac,(članovi). 
 
Glavne aktivnosti komisije bile su: 

 izrada kalendara natjecanja za  2017. godinu,  

 nadzor nad provođenjom programa priprema i nastupa državnih reprezentacija, 

 praćenje i unapređenje sustava natjecanja,  

 organizacija i održavanje hrvačkih kampova za juniore i kadete, 

 suradnja sa UHTH na organizaciji trenerskog seminara u Krapinskim Toplicama , 

 nadzor nad izradom planova i programa reprezentativnih selekcija za 2017. godinu, 

 nadzor nad izradom rangliste za upis učenika u I. razrede srednjih škola – razredni odjeli za 

sportaše 

 utvrđivanje najuspješnijih sportaša i klubova za mlađe i starije uzrasne kategorije, 

 izrada spiskova reprezentativaca za licence UWW, 

Komisija usko surađuje sa Izbornikom i direktorom reprezentacije, trenerima državnih 

reprezentacija i njihovim pomoćnicima, uredom saveza, kao i predsjednikom UHTH,  

Sudačka komisija 
Komisiju čine: Zvonko Očić (predsjednik), Tibor Fekete i Mario Petrak (članovi) 
Komisija radi u suradnji sa IO UHSH.  
Osnovne aktivnosti Komisije bile su:  

 utvrđivanje liste međunarodnih sudaca za tekuću godinu prema UWW,  

 izrada prijedloga delegiranja sudaca na domaćim i inozemnim međunarodnim 

natjecanjima, 

 upoznavanje sa dopunama i izmjenama u međunarodnim hrvačkim pravilima i njihovo 

pojašnjenje članstvu,  

 školovanje i unapređenje rada sudaca sudaca, 

 Suradnja sa Udrugom hrvačkih sudaca Hrvatske na organizaciji sudačkog seminara u 

Krapinskim Toplicama i osposobljavanje sudaca za rukovođenje natjecanjima (rad na 

programima za natjecanja) 

Trenutno HHS ima 19 aktivnih međunarodnih sudaca od toga 12 licenciranih.  
Sudačka komisija UWW na temelju uplaćenih taksi za sudačke licence od strane Hrvatskog 
hrvačkog saveza i Udruge hrvačkih sudaca Hrvatska priznala je odgovarajuće kategorije:  
suci IS kategorije: Davor Petanjek i Zvonko Očić ,  
suci I kategorije: Tibor Fekete, , Mario Petrak, Saša Petak,( Saša Petak je uspješno pristupio 
polaganju sudačkog ispita za suca IS kategorije, rezultati ispita, saznati će se početkom 2018.g. 
kada će biti objavljena lista) 
sudac II kategorije: Josip Grahovac,  
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suci III kategorije: Elvis Barjaktarević, Alen Belušić, Željka Kubinek, Marko Perić, Krešo Horvat i 
Matej Marjanović. (Horvat i Marjanović su uspješno položili sudački ispit za suca III kategorije u 
2017.g.) 
počasni suci UWW : Berislav Boršić, Josip Lisac i Ivica Ljubanović. 
Komisija se sastaje prema potrebi. 
 
HHS na sve međunarodne turnire na kojima nastupa više od 3 (tri) naša predstavnika šalje suce sa 

reprezentativnim selekcijama. 

Registracijska komisija 
Komisija radi u sastavu Petar Panić (predsjednik), Ivan Kardum i Ivica Vlašić (članovi). 
Komisija je održala 2 (dvije) sjednice: 

- Zagreb, dne 24. siječnja 2017.godine. 
- Zagreb, dne 11. srpnja 2017. godine  

Na sjednicama komisije rješavaju se pitanja prijelaza natjecatelja iz kluba u klub u prijelaznim 
rokovima (redovne i dvojne registracije). 
Sjednice komisije održavaju se u pravilu nakon prijelaznih rokova. 
Na sjednicama komisija vode se zapisnici, koji se dostavljaju svim zainteresiranim stranama. 
Nakon sjednica komisije, klubovima se fakturiraju financijske obaveze proistekle iz prijelaza hrvača 
prema važećem Pravilniku. 

 
Disciplinska komisija 
Komisiju su sačinjavali: Gordan Siročić (predsjednik), Željka Kubinek i Goran Plavec (članovi). 
Članica komisije Željka Kubinek je 20. 02. podnjela ostavku u ovoj komisiji. 
 

Komisija za pomoć i praćenje rada privremenih članova Saveza 
Komisiju čine: Mario Baić (predsjednik), Vlado Lisjak i Pave Kosović (članovi) 
Komisija se tijekom godine sastajala više puta, te su se razmatrali i donosili prijedlozi odluka o 
prijemu klubova u privremeno, odnosno redovno članstvo HHS-a, odnosno njihovom stasusu (HK 
„Braća Žugaj“, HK „Arena“, HK“Velika Gorica 1991“, HK „Herkul“) 
 

Marketinška komisija 
Komisiju čine: Ivan Šokec (predsjednik), Marijan Glušić, Mario Miketek, (članovi). 
Zadatak komisije je  iznalaženje sredstava od sponzora i donatora za rad HHS-a. 
 

Zdravstvena komisija: 
Komisiju čine liječnici: Dino Štrlek (predsjednik), Hrvoje Hochstädter, Drago Boščić i psiholog 
Branko Prpić (članovi) 
Ovom prigodom ističemo suradnju  s predsjednikom komisije liječnikom Dinom Štrlekom. 
 

Izbornik reprezentacije: 
Izbornik reprezentacije je mr.sc. Alen Runac sa kojim treneri reprezentacije imaju usku suradnju 
vezano za pripreme i natjecanja reprezentativnih selekcija. 
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Treneri reprezentacije i odgovorni nositelji hrvačkih aktivnosti: 

Trener seniorske reprezentacije je Davor Lukić 
Trener mlađe seniorske i juniorske reprezentacije je Anton Đok,  
Trener kadetske reprezentacije je Goran Plavec 
Gore navedeni treneri seniorskih, juniorske i kadetske reprezentacije financiraju se kroz program 
HOO-a sufinanciranja rada trenera. 
 
Trener hrvačke reprezentacije za žene je Senad Mujagić  
Odgovorni nositelj aktivnosti za Veteransko hrvanje je Dane Šimić 
Odgovorni nositelj aktivnosti za Hrvanje na pijesku je Milenko Perkić 
 

Direktor reprezentacija 
Direktor reprezentacija je Vlado Lisjak, koji koordinira rad oko izrade planova I programa 
reprezentacija, pravovremene izrade programa i izvješća, izrade  kalendara natjecanja, sudjeluje u 
organizaciji svih međunarodnih natjecanja u organizaciji Saveza, odlaska na pripreme i natjecanja, 
organizacija prijevoza, a usko surađuje sa Stručno-trenerskom komisijom HHS-a, posebice na vezi 
između HOO-a i HHS-a. 
 

DRŽAVNA PRVENSTVA – PREGLED ODRŽAVANJA  U 2017. GODINI 

DOBNA SKUPINA STIL MJESTO DATUM 

SENIORI  GR Zagreb 04.02. 

SENIORI SL Vrbovec 21.10. 

SENIORKE HŽ Zagreb 21.10. 

MLAĐI SENIORI-U23 GR Zagreb 18.02. 

MLAĐI SENIORI-U23 SL Ludbreg 07.10. 

 MLADE SENIORKE-U23 HŽ Ludbreg 07.10. 

JUNIORI GR S.Kraljevec 06.03. 

JUNIORI SL Zagreb 23.09. 

JUNIORKE HŽ Zagreb 23.09. 

KADETI  GR Sisak 25.03. 

KADETI SL Ludbreg 07.10. 

KADETKINJE HŽ Ludbreg 07.10. 

STARIJI DJEČACI GR Brezovica 18.03. 

STARIJI DJEČACI  SL Zagreb 23.09. 

STARIJE DJEVOJČICE HŽ Zagreb 23.09. 

MLAĐI DJEČACI GR Zagreb 29.04. 

MLAĐI DJEČACI SL Zagreb 30.09. 

MLAĐE DJEVOJČICE HŽ Zagreb 30.09. 

MLAĐE DJEVOJČICE-POČETNICE HŽ Zagreb 14.10. 

STARIJE DJEVOJČICE-POČETNICE HŽ Zagreb 14.10. 

MLAĐI DJEČACI-POČETNICI SL Zagreb 14.10 

STARIJI DJEČACI -POČETNICI SL Zagreb 14.10. 
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Domaćinstva za organizaciju Prvenstava Hrvatske od ove godine određuju se kroz sustav 

prijavljivanja organizacije natjecanja putem prijavnica.  

Međunarodni turniri u RH: 
 

Najvažniji međunarodni turniri koji su organizirani u Hrvatskoj u ovom periodu su: UWW „Grand 
prix Zagreb Open“, seniori, (Zagreb) i UWW "Croatia open", kadeti (Zagreb) koji su izuzetno 
kvalitetno organizirali SHŠGZ zajedno sa Hrvatskim hrvačkim savezom. 
Hrvački klubovi, SHŠGZ u suradnji sa HHS-om organizirali su međunarodne turnire: „Mirko Kosmat“ 
(Petrinja), "Božićni turnir" (Zagreb), „1 krug međunarodne lige za kadete“ (Sisak),  "Zlatni pijetao" 
(Koprivnica), “Sesvetski Kraljevec open“ (Zagreb), „Colluctatio centrum mundi, open“ (Ludbreg),  
„Gospić open“ (Gospić), „Zadar Open“ (Zadar), „Dan grada Slatine“ (Slatina). 
 

Sustav uvrštavanja međunarodnih klupskih natjecanja u Kalendar natjecanja HHS-a 
 
Međunarodna klupska natjecanja od ove godine, uvrštavaju se u Godišnji kalendar natjecanja  
HHS-a kroz ispunjavanje „Obrasca prijavnice za klupsko međunarodno natjecanje za uvrštenje u 
kalendar natjecanja HHS-a“. Ovaj sustav uveo se je zbog toga da klupska natjecanja zadovoljavaju 
kriterije sukladno Pravilniku o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja HHS-a. 
 

I.Hrvatska hrvačka liga 2017.g.  
 
Ligom rukovodi Liga odbor. Predsjednik Liga odbora je Pero Panić. Povjerenik I. HHL je Dubravko 
Ribarić. 
U Prvoj  hrvatskoj hrvačkoj ligi „Premijer ligi“ Ligi za prvaka u 2017.g. natjecali su se:  
HK „Petrinja“ , HK „Vindija“, HK „Sesvete“ i HK „Sesvetski Kraljevec“ i HK „Metalac“ 
Održani su svi susreti “Premijer lige”  
Nakon održanih 10 kola pobjednik I HHL je HK „Vindija“ iz Varaždina. 
U I HHL nastupaju sljedeći klubovi: Zagreb, Sisak, Slatina, Lika, Poreč, Hrvatski  dragovoljac, 
Istarski borac. U Sisku 12.11. je održan prvi turnir I HHL-e, drugi turnir 1 HHL biti će održan 25. 11. 
u Zagrebu. 
 

Suradnja sa Hrvatskim olimpijskim odborom 
 
Suradnja sa HOO-om je relativno dobra. HOO sufinancira programe: redovni program, razvojne 
programe u kojima participiramo temeljem postignutih rezultata i sufinanciranje rada trenera, 
također temeljem ostvarenih rezultata.  
Vezano za ovogodišnje financiranje od strane HOO-a još nismo sigurni da li će nam već unaprijed 
odobrena  sredstva biti umanjena za 10%. Taj podatak saznati ćemo početkom sljedećeg tjedna.  
Određene akcije financirali su hrvački klubovi u suradnji sa HHS-om. 
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Sve planske dokumente: programe, financijske planove, izvješća itd. dostavljamo u HOO na 
vrijeme u zadanim rokovima. 
Preuzete akontacije također pravdamo pravovaljanim dokumentima i u zadatim rokovima. 
HOO je održao izbornu skupštinu 22.05.2017.g. u Zagrebu. Naš predstavnik u Skupštini HOO-a je 
Miše Kutleša. U slučaju spriječenosti službenog predstavnika na sjednice Skupštine HOO-a 
upućujemo zamjenskog predstavnika. 

 

Suradnja sa Kineziološkim fakultetom 
Suradnja sa KIF-om je vrlo dobra. Više naših sportaša studira na sveučilišnom studiju, stručnom 
studiju za izobrazbu trenera i specijalističkom diplomskom studiju za izobrazbu trenera . U 
suradnji za KIF-om Udruga hrvačkih trenera Hrvatske organizirala je Seminar za trenere hrvanja u 
Krapinskim Toplicama 20.-21. 01. 2017.g. 

 

Suradnja sa medijima 
HHS surađuje s televizijskim kućama, radijskim stanicama i web portalima koji prate športska 
natjecanja i pravovremeno im dostavljamo potrebne informacije o hrvačkim događanjima, 
koristeći pri tome suvremene metode komuniciranja. Propozicije natjecanja, aktualnosti, rezultati 
s natjecanja objavljuju se na službenoj web stranici saveza, te putem društvene mreže Facebook. 
 

Vozni park 

Hrvatski hrvački savez je do 10. mjeseca u vlasništvu imao tri kombibusa, odlukom IO HHS-a jedan 

kombi je prodan, tako da Savez trenutno raspolaže sa dva. Jedan kombibus je novijeg, a jedan 

starijeg datuma. Troškove održavanja kombija podmirujemo kroz naše aktivnosti, a također 

redovno plaćamo troškove osiguranja, redovnih servisa i popravaka za oba kombibusa. U skorije 

vrijeme razmišlja se o kupovini novog kombibusa, budući da se je obujam aktivnosti Saveza 

povećao, a samim time i potreba za novim vozilom 

O voznom parku stara se Vlado Lisjak, djelatnik HHS-a.  
 

Financije i računovodstvo 
Za vođenje financija i računovodstva Hrvatski hrvački savez je angažirao knjigovodstveni servis 
kako bi radili u skladu s važećim zakonskim propisima. Dokumenti za knjiženje pripremaju se u 
Uredu HHS-a i predaju knjigovođi na knjiženje. Kvartalne, polugodišnja i godišnja izvješća 
predajemo na vrijeme u FINA i Državnu reviziju. 
 

Potrebe državne reprezentacije 

- Iznalaženje kvalitetnih sponzora i stvaranje još bolje materijalne osnove HHS-a 
- Stalno angažiranje liječnika reprezentacije, radi vrhunskog zdravstvenog tretmana 

kandidata za reprezentaciju, 
- Angažiranje psihologa za rad sa pojedinim članovima reprezentacije  
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Organizacija 2. obaveznog UWW seminara i ispita za međunarodne suce IS 
kategorije u Zagrebu 
 
Hrvatski hrvački savez je u suradnji sa SHŠGZ u 07.-09. srpnja bio uspješan organizator 2. 
obaveznog UWW seminara i ispita za međunarodne suce IS kategorije u Zagrebu. Nositelj ove 
aktivnosti je bio međunarodni sudac Zvonko Očić.  
 

Isticanje kandidature te dobivanje organizacije Svjetskog prvenstva za kadete i 
kadetkinje 2018.g. u Zagrebu 
 
Hrvatski  hrvački savez je početkom ljeta 2017. g. istakao kandidaturu za organizaciju Svjetskog 
prvenstva za kadete i kadetkinje u Zagrebu 2018. g. 
Od strane UWW-a u inspekcijskom nadzoru 17. 08. naš savez, objekte u kojima će se Svjetsko 
prvenstvo organizirati, posjetila je Rodica Yaksi članica izvršnog odbora UWW-a.  
Sukladno pozitivnom mišljenju UWW inspektorice te iskustvima vrlo dobrih organiziranih proteklih 
Europskih i Svjetskih prvenstava, Hrvatski hrvački savez i Grad Zagreb dobio je organizaciju 
Svjetskog prvenstva u konkurenciji Slovačke, Tajlanda i Poljske. 
Izvršni odbor je izabrao predsjednika Organizacijskog odbora prvenstva gospodina Miše Kutlešu, 
koji je izradio Elaborat prvenstva, te je sa svojim timom ozbiljno pristupio pripremnim radnjama 
same organizacije. Svjetsko prvenstvo će biti organizirano od 02.-08. 07. 2018.g. u Domu Sportova 
u Zagrebu. 
 

Promjena težinskih kategorija, te djelomično izmjenu sustava natjecanja i pravila u 
2018. godini 
 
U studenom 2017. g. Svjetska hrvačka federacija UWW, okružnicom je službeno obavijetila sve 
nacionalne saveze o već ranije najavljenim izmjenama težinskih kategorija, pravila, te djelomično 
sustava natjecanja za 2018. g.  
Od 1. siječnja 2018. g. imati ćemo 10 težinskih kategorija za seniore, mlađe seniore i juniore 
(muškarce i žene). Od tih 10 težinskih kategorija 6 će biti olimpijske kategorije. Promijenjene su 
težinske kategorije u dobnim skupinama kadeta, kadetkinja, dječaka i djevojčica. 
Promjene su uvedene i za vaganje natjecatelja. Svjetska i kontinentalna prvenstva će se održavati 
prema dvodnevnom formatu natjecanja za svaku težinsku kategoriju, s vaganjem na sam dan 
natjecanja svakoga dana. 
Promjene su i u samom sustavu natjecanja te pravilima, sve članice HHS-a (klubovi, županijski i 
gradski savezi i udruge trenera i sudaca) će uskoro biti detaljno obavještene o istima. 
 

 

 
 

  Glavni tajnik HHS-a: 

Davor Jakubek 

 


