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Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/2006 i 150/2008) te 

članaka 33. i 45. Statuta Hrvatskog hrvačkog saveza od 29. rujna 2015. godine, Izvršni odbor 

Hrvatskog hrvačkog saveza, na sjednici održanoj dana 19. siječnja 2018. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

O SUSTAVU, UVJETIMA I ORGANIZACIJI 

HRVAČKIH NATJECANJA  
 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se osnovni principi hrvačkih natjecanja za Olimpijske discipline 

(grčko-rimski, slobodni način hrvanja, hrvanje za žene) te prava i obveze članova sudionika 

udruženih u Hrvatski hrvački savez (u daljnjem tekstu: Savez) u svezi sustava, uvjeta i 

provođenja organizacije hrvačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Ovaj Pravilnik služi i kao 

smjernica za rješavanja pitanja natjecanja kod ostalih neolimpijskih hrvačkih disciplina te 

sastavljanja kalendara natjecanja Saveza. 

 

Članak 2. 

 

Savez utvrđuje sustav, uvjete i organizaciju hrvačkih natjecanja u skladu s odredbama Zakona 

o športu (Narodne novine, broj 71/2006 i 150/2008), Zakona o sprječavanju nereda na 

športskim natjecanjima (Narodne novine, broj 117/2003, 71/2006 i 43/2009), Načelima i 

osnovnim uvjetima sustava športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj koja je utvrdio 

Hrvatski olimpijski odbor, te pravilima i normama Međunarodne hrvačke federacije UWW. 

 

Odredbe ovog Pravilnika u uskoj su svezi sa: Statutom Saveza, Pravilnikom o državnim 

reprezentacijama, Pravilnikom o pravima i dužnostima delegata na natjecanjima, Kodeksom 

ponašanja hrvačkih sudaca Hrvatske, Zdravstvenim pravilnikom, Disciplinskim pravilnikom, 

te Registracijskim pravilnikom.  

 

Ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom uređuju opći akti Saveza. 

 

Članak 3. 

 

Pravilnikom se utvrđuje: 

 sustav natjecanja 

 organizacija pojedinačnih natjecanja 

 organizacija ekipnih natjecanja 

 organizacija međunarodnih natjecanja 

 tehnička provedba natjecanja 

 materijalno financijska pitanja 

 pravo sudjelovanja na natjecanjima 

 objava rezultata natjecanja 

 prava i dužnosti delegata i ostalih službenih osoba na natjecanjima 
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Članak 4. 

 

Županijski/gradski savezi, klubovi, trgovačka društva, ustanove, Udruge hrvačkih sudaca i 

Udruge hrvačkih trenera udruženih u Savez mogu propisati za pojedina natjecanja ono što 

ovim Pravilnikom nije obuhvaćeno a što je bitno i specifično za pojedino natjecanje. 

Odredbe iz stavka 1. ovog članka podrobnije određuje organizator natjecanja Propozicijama. 

 

Članak 5. 

 

Organizatori hrvačkih natjecanja mogu biti svi članovi Saveza – pravne osobe ukoliko imaju 

suglasnost nadležnog tijela i organa Saveza i Hrvatski hrvački savez.  

 

Za natjecanja na razini države i međunarodna natjecanja u Republici Hrvatskoj Savez 

početkom godine raspisuje Natječaj. 

 

Uvjete, odnosno izbor organizatora natjecanja donosi svojom odlukom Izvršni odbor na 

prijedlog Stručno trenerske komisije Saveza. 

 

Članak 6. 

 

Savez donosi odluke o organizaciji hrvačkih natjecanja na nacionalnoj razini, a za područje 

županija, odnosno grada Zagreba hrvački savezi osnovani za to područje, sukladno ovome 

Pravilniku. 

 

 

II. SUSTAV NATJECANJA 

 

Članak 7. 

 

Natjecanja se mogu organizirati kao pojedinačna i ekipna. 

 

Članak 8. 

 

Sustav pojedinačnih i ekipnih hrvačkih natjecanja Saveza (u daljnjem tekstu: sustav 

natjecanja) treba osigurati hrvačima/hrvačicama uvjete za dovoljan broj kvalitetnih natjecanja 

u svrhu njihovog kvalitetnog sportskog razvoja. 

 

Članak 9. 

 

Sustav natjecanja treba omogućiti metodički pristup postupnosti uvođenja hrvača/hrvačica u 

vrhunsko hrvanje i to preko prvog najlakšeg natjecateljskog nivoa (školskih i klubskih 

natjecanja), preko drugog natjecateljskog nivoa (gradskih i županijskih ili reginalnih 

natjecanja),  pa sve do trećeg najtežeg natjecateljskog nivoa (Prvenstva Republike Hrvatske i 

pozivnih međunarodnih natjecanja). 

 

Sukladno stavku 1. ovoga članka, Kalendar natjecanja Saveza treba sadržavati termine za 

održavanje svih kvalitativnih razina natjecanja, a sporazumima o sportskoj suradnji sa 

susjednim hrvačkim savezima potrebno je osigurati, kako dolazak kvalitetnih reprezentacija i  
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klubova na međunarodna natjecanja koje organizira Savez, tako i odlazak hrvača/hrvačica na 

međunarodna natjecanja organizirana od strane susjednih hrvačkih saveza. 

 

Članak 10. 

 

Sustavom natjecanja potrebno je izbjeći opterećivanje najmlađih uzrasnih kategorija početnika 

te mladih dječaka sa “skidanjima tjelesne težine”. Istovremeno u starijim uzrasnim 

kategorijama (kadeti, juniori i seniori) potrebno je paziti da se hrvači ne preopterete s velikim 

i učestalim “skidanjima tjelesne težine” za domaća natjecanja.  

 

Sukladno stavku 1. ovoga članka, nije dopušteno “skidanje tjelesne težine” za natjecanja kod 

uzrasnih kategorija početnika te mladih dječaka. Kod kadeta, juniora i seniora potrebno je 

voditi brigu o tome da sva domaća hrvačka natjecanja izuzev Prvenstva Hrvatske imaju 

predviđenu toleranciju na težinsku kategoriju (za kadete 1 kg, a za juniore i seniore 2 kg). 

 

Sukladno financijskim mogućnostima Saveza, za sva Prvenstva Hrvatske (kadeta, juniora i 

seniora) mjerenje tjelesne težine potrebno je provoditi u predvečerje samoga natjecanja, kako 

bi hrvači imali što više vremena za kvalitetan oporavak. 

 

Članak 11. 

 

Sustavom natjecanja potrebno je obuhvatiti i mogućnost da se hrvači svake godine natječu i u 

slobodnom načinu hrvanja, a koji je od strateškog interesa za Savez.   

 

Sukladno stavku 1. ovoga članka, kroz Kalendar natjecanja potrebno je osigurati razdoblja u 

kojima će hrvači mlađih uzrasnih skupina imati natjecanja samo u grčko-rimskom, odnosno 

samo u slobodnom načinu hrvanja. S time u vezi, za uzraste početnika, mlađih dječaka i 

starijih dječaka u Kalendaru natjecanja, u prvom razdoblju od rujna do prosinca, predviđa se 

održavanje samo natjecanja u slobodnom načinu hrvanja te klubovi u tom razdoblju za 

navedne mlađe uzrasne skupine hrvača provode treninge dominantno samo za slobodni način 

hrvanja. Od siječnja do kolovoza održavaju se natjecanja samo u grčko-rimskom načinu 

hrvanja, te u tom drugom razdoblju za navedene mlađe uzrasne skupine hrvača treba provoditi 

treninge dominantno samo za grčko-rimski način hrvanja.  

 

Navedena razdoblja treniranja samo grčko-rimskog načina hrvanja i slobodnog načina 

hrvanja, iz stavka 2 ovog članka, osiguravaju da se mladi hrvači do 15. godine života 

podjednako razvijaju u oba načina hrvanja. Nakon navršene 15. godine života hrvači prelaze 

na specijalizaciju u pravcu grčko-rimskog, odnosno slobodnog načina hrvanja kada 

dominantno treniraju i natječu se u stilu koji su prethodno odabrali. Mlade hrvačice, od 

početka bavljenja hrvanjem, u potpunosti se specijaliziraju u pravcu hrvanja za žene. 

Kadetska, juniorska, seniorska natjecanja u slobodnom načinu i hrvanju za žene također se 

mogu održavati u prvom razdoblju natjecateljske godine (od rujna do prosinca).   

 

Sustavom treninga iz stavka 3. ovoga članka osigurat će se podizanje pripremljenosti hrvača u 

grčko rimskom, slobodnom načinu i hrvanju za žene, te će se stvarati pretpostavke za razvoj 

hrvača/hrvačica i trenera/trenerica koji će dugoročno na međunarodnoj sceni  ostvarivati 

visoke međunarodne rezultate. Viši međunarodni rezultati u hrvanju slobodnim načinom, te  
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hrvanju za žene, nositi će dodatne kategorizacije (benefite) za Savez a time dodatno podići 

status hrvanja pri Hrvatskom olimpijskom odboru (u daljnjem tekstu: HOO). 

Članak 12. 

 

U Kalendaru natjecanja Saveza potrebno je osigurati dovoljan broj natjecanja za žene kako bi 

se u tom segmentu postigli značajniji rezultati priznati od strane HOO-a i time podigao rejting 

Saveza i samih hrvačkih klubova u njihovim sredinama. To se posebno odnosi na 

kontinuirano godišnje održavanje Prvenstava Hrvatske u hrvanju za žene od dobnih skupina 

mlađih djevojčica pa do seniorki.  

 

Članak 13. 

 

Pri izradi Kalendara natjecanja Saveza i Propozicija natjecanja potrebno je voditi brigu o tome 

da sva natjecanja koja se održavaju u prvom razdoblju od rujna do prosinca (nakon ljetne 

stanke) imaju predviđena godišta za dobne skupine (kadeti/kadetkinje, juniori/juniorke i 

seniori/seniorke) po godištima u kojima će se u narednoj godini održati europska i svjetska 

prvenstva. 

 

Izradom Kalendara natjecanja Saveza i Propozicija sukladno stavku 1. ovoga članka stvaraju 

se pretpostavke za znatno ranije utvrđivanje kandidata za reprezentacije po pojedinim 

uzrastima, a što je posebno važno za mlađe dobne skupine, gdje su još uvijek velike promjene 

u njihovim antropometrijskim karakteristikama. Prvo razdoblje, od rujna do prosinca, može se 

dobro iskoristiti i za bazične pripreme reprezentacija svih uzrasnih kategorija, a koji su 

između ostalog i birani u reprezentacije temeljem kriterija navedenih u Pravilniku o državnim 

reprezentacijama a gdje vrlo važno mjesto imaju i natjecanja iz stavka 1. ovoga članka. U 

drugom razdoblju, od siječnja do kolovoza, potrebno je organizirati Prvenstva Hrvatske, te 

specifične i završne pripreme pred europska i svjetska prvenstva. 

 

Članak 14. 

 

U sustavu natjecanja potrebno je voditi brigu o sigurnosti najmlađih dobnih skupina 

hrvača/hrvačica, gdje se uz već postojeće zabrane pojedinih hrvačkih tehnika (sukladno 

tehničkim pravilima UWW-a ), dodatno isključuju pojedine hrvačke tehnike koje nisu 

primjerene tome najmlađem uzrastu.  

 

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u natjecanjima za dobne skupine početnika/početnica i 

mlađih dječaka/djevojčica – početnika/početnica, zabranjuju se i u slučaju primjene na 

natjecanjima prekidaju slijedeće tehnike: bacanje uvinućem obuhvatom trupa ili ruke i trupa 

(“prednji ili stražnji pojas”), ramensko bacanje uvrtanjem (“švedski šulter”), prevrtanja 

hvatom ruka i trupa (“ličkog rebra”), okretanje obuhvatom trupa (“aufrajzer”) bez da je u 

okretanju skopčana ruka uz tijelo u smjeru u kojemu se ta tehnika okreće, okretanje obrnutim 

obuhvatom trupa (“rebur”), te ostale tehnike sukladno odluci Stručno trenerske komisije. 

 

Kod mlađih dječaka/mlađih djevočica pojedine tehnike mogu se zabraniti na prijedlog i uz 

obrazloženje Stručno-trenerske komisije, a odlukom IO HHS-a. 
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U svim ostalim dobnim skupinama primjenjuju se važeća međunarodna hrvačka pravila za sva 

međunarodna natjecanja koja organiziraju klubovi, što znači da moraju poštivati ovaj 

Pravilnik. 

 

 

III. ORGANIZACIJA POJEDINAČNIH NATJECANJA 

 

Članak 15. 

 

Pojedinačna hrvačka natjecanja za muškarce održavaju se u različitim natjecateljskim 

nivoima, za sljedeće dobne skupine i težinske kategorije, a jednako za hrvače grčko–rimskog i 

slobodnog načina hrvanja1. 

 

DOBNE SKUPINE 
GODINE 

STAROSTI 
TEŽINSKE KATEGORIJE 

MLAĐI DJEČACI 

POČETNICI (9-11) 
9 -11 22-25,28,30,33,36,40,44,49,54,59,65, 65-75kg 

STARIJI DJEČACI 

POČETNICI (12-13) 
12-13 

25-28,30,33,36,40,44,49,54,59,65,75,75-90kg 

   

MLAĐI DJEČACI 11-13* 25-28,30,33,36,40,44,49,54,59,65,75, 75-902kg 

STARIJI DJEČACI 14-15* 34-38,41,44,48,52, 57, 62, 68, 75, 85, 85-100 kg 

KADETI  16-17* 41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 kg, 110-130 kg 

JUNIORI, GR 18-20 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg 

JUNIORI, SL 18-20 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125kg 

MLAĐI SENIORI 

U-23, GR 
20 - 23 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130kg 

MLAĐI SENIORI 

U-23, SL  
20 - 23 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125kg 

SENIORI  

grčko rimski način 
20* i više 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130kg 

SENIORI  

slobodni način 
20* i više 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125kg 

 

Mandat je IO HHS da može promjeniti navedene kategorije. 

Sukladno međunarodnim hrvačkim pravilima, a vezano za godine starosti: 

 

 

 

                                                 
1  Navedeno se jedino ne odnosi na uzrast početnika koji se u pravilu natječu samo u slobodnom načinu hrvanja, 

jer on u sebi sadrži i sve elemente grčko-rimskog načina hrvanja.  
2 Uokvirene super teške težinske kategorije uključene su na prijedlog Stručno trenerske komisije u cilju 

uključenja u sustav natjecanja vrlo teških hrvača navedenih dobnih skupina, a u svrhu njihovog motiviranja za 

bavljenjem hrvanjem te što bolje pripreme za juniorsku i seniorsku super tešku kategoriju od 96 do 120 kg. Te 

kategorije ne računaju se u ukupni plasma klubova na natjecanju. Te kategorije nemogu se stavljati na 

natjecanja međunarodna natjecanja. 
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* Mlađi dječaci koji sa 13 godina žele nastupiti na natjecanjima dobne skupine starijih 

dječaka, moraju na natjecanje donesti liječničko odobrenje da smiju nastupiti na tome 

natjecanju u dobnoj skupini starijih dječaka, kao i pisano odobrenje roditelja – staratelja. 

 
* Stariji dječaci koji sa 15 godina žele nastupiti na natjecanjima dobne skupine kadeta, moraju 

na natjecanje donesti liječničko odobrenje da smiju nastupiti na tome natjecanju u dobnoj 

skupini kadeta, kao i pisano odobrenje roditelja – staratelja. 

 
* Kadeti koji sa 17 godina žele nastupiti na natjecanjima dobne skupine juniora, moraju na 

natjecanje donesti liječničko odobrenje da smiju nastupiti na tome natjecanju u dobnoj skupini 

juniora, kao i pisano odobrenje roditelja – staratelja. 

 

* Hrvači iz dobne skupine juniora mogu hrvati u dobnoj skupini seniora. Svaki put hrvač koji 

navršava 18 godina u tekućoj godini mora obavezno na natjecanje donesti liječničko 

odobrenje da smiju na tome natjecanju nastupiti u dobnoj skupini seniora, kao i pisano 

odobrenje roditelja - staratelja. Hrvačima koji navršavaju 17 godina u tekućoj godini nije 

dozvoljeno da sudjeluju na natjecanjima seniora. 

 

Članak 16. 

 

Natjecateljski nivoi za navedene dobne skupine i težinske kategorije su sljedeći: 

 

I. nivo: školska i klupska natjecanja,  

II. nivo: županijska ili regionalna natjecanja,  

III. nivo: Prvenstvo Republike Hrvatske i pozivna međunarodna natjecanja. 

 

Članak 17. 

 

Natjecanja I. nivoa (školska i klupska natjecanja) organiziraju hrvački klubovi. Natjecanja 

ovog najlakšeg nivoa organiziraju se za dobne skupine : dječaka početnika (9-11), dječaka 

početnika (12-13), mlađih dječaka i starijih dječaka. Organizatori natjecanja dužni su u roku 

od 7 dana, po održanom natjecanju, dostaviti pisani izvještaj sa svim rezultatima županijskom 

ili gradskom savezu te Savezu. 

 

Natjecanja II. nivoa (županijska ili regionalna natjecanja) organiziraju  županijski ili gradski 

savezi. Natjecanja ovog nivoa organiziraju hrvački klubovi3 ukoliko se nalaze se u regiji ili 

gradu gdje postoje minimalno dva hrvačka kluba, a gdje još uvijek nisu formirani županijski 

ili gradski savezi. Natjecanja ovog nivoa organiziraju se za dobne skupine : dječaka početnika 

(9-11), dječaka početnika (12-13), mlađih dječaka, starijih dječaka, kadeta, juniora i seniora. 

Organizatori natjecanja dužni su u roku od 7 dana, po održanom natjecanju, dostaviti Savezu 

pisani izvještaj sa svim rezultatima (za to na propisanom obrascu). Temeljem ukupnog broja 

natjecatelja koji su sudjelovali na tim natjecanjima, te postignutih rezultata, određivati će se 

kvote za III. nivo natjecanja (Prvenstva Republike Hrvatske i pozivna međunarodna 

natjecanja). Hrvački klubovi podjeljeni su u županijske hrvačke saveze ili u regije temeljem  

 

                                                 
3 Od dva ili više hrvačkih klubova u gradu ili regiji, tehnički organizator po prioritetu je klub koji je na 

prošlogodišnjem seniorskom Prvenstvu Hrvatske zauzeo bolji plasman ili po dogovoru. 
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odluke Stručno trenerske komisije Saveza sve dok se i tamo ne osnuje gradski ili županijskih 

hrvački savez. 

 

Natjecanja III. nivoa (Prvenstva Republike Hrvatske i pozivna međunarodna natjecanja) 

organizira Savez. Natjecanja ovog najtežeg nivoa mogu organizirati županijski ili gradski 

savezi, kao i hrvački klubovi koji se jave na natječaj koji raspisuje Savez. Natjecanja ovog 

kvalitativnog nivoa organiziraju se za dobne skupine: mlađih dječaka, starijih dječaka, kadeta, 

juniora, mlađih seniora i seniora. Pravo nastupa na ovim natjecanjima imaju samo oni hrvači 

koji su nastupili na županijskim, odnosno regionalnim natjecanjima, a sukladno utvrđenim 

kvotama iz stavka II ovoga članka. Iznimno Stručno trenerska komisija može odobriti nastup 

natjecateljima i na Prvenstvu Republike Hrvatske, onim natjecateljima koji nisu sudjelovali na 

županijskim, odnosno regionalnim natjecanjima, ako za to postoji opravdan razlog i ako 

Stručno trenerskoj komisiji dostave za to potrebnu dokumentaciju minimalno 7 dana prije 

natjecanja. 

 

Članak 18. 

 

Pravo sudjelovanja na natjecanjima od I. do III. nivoa (od školskih pa do pozivnih 

međunarodnih natjecanja) imaju samo pravilno registrirani hrvači sa važećim liječničkim 

pregledom (ne strajim od 6 mjeseci) ubilježenim u natjecateljsku iskaznicu ili knjižicu 

Saveza. 

 

Članak 19. 

 

Na natjecanjima dobnih skupina  dječaka početnika, mogu nastupiti samo hrvači koji do tog 

natjecanja nisu osvojili medalju niti na jednom domaćem ili inozemnom natjecanju, izuzev 

školskog i klupskog natjecanja (natjecanja I. nivoa). U pravilu ova natjecanja se organiziraju 

samo u slobodnom načinu hrvanja jer on u sebi sadrži i sve elemente grčko-rimskog načina 

hrvanja.  

 

Članak 20.  

 

Za dobne skupine: mlađih dječaka, starijih dječaka, kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora 

obavezno se organiziraju Prvenstva Republike Hrvatske u grčko-rimskom i slobodnom načinu 

hrvanja. 

 

Pojedina prvenstva Republike Hrvatske u grčko-rimskom i slobodnom načinu hrvanja mogu 

se održati u istim terminima (spajanje) zbog racionalizacije troškova organizacije natjecanja. 

 

Članak 21. 

 

Na prvenstvima Republike Hrvatske nema tolerancije niti za jednu dobnu skupinu. 

 

Članak 22. 

 

Za školska, klupska, gradska, županijska ili regionalna i međunarodna natjecanja u dobnim 

skupinama dječaka početnika te mlađih i starijih dječaka nema tolerancije na propisane 

težinske kategorije, dok kod kadeta tolerancija iznosi 1 kg, a kod juniora, U-23 i seniora 2 kg.  
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Mjera iz stavka 1. ovoga članka donesena je u cilju izbjegavanja većeg broja “skidanja 

tjelesne težine”  kroz godinu kod vrhunskih natjecatelja–reprezentativaca. 

 

Članak 23. 

 

Pojedinačna hrvačka natjecanja u hrvanju za žene održavaju se u različitim kvalitativnim 

natjecateljskim nivoima, za slijedeće dobne skupine i težinske kategorije:  

 

 

DOBNE SKUPINE 
GODINE 

STAROSTI 
TEŽINSKE KATEGORIJE 

MLAĐE 

DJEVOJČICE 

POČETNICE (9-11) 

9 -11 20 - 22,25,28,30,33,36,40,44,49,49 - 55  kg 

STARIJE 

DJEVOJČICE 

POČETNICE (12-13) 

12-13 22 - 25,28,30,33,36,40,44,49,54,54 - 60 kg 

   

MLAĐE 

DJEVOJČICE  
11-13* 22 - 25,28,30,33,36,40,44,49,54,54,60,60-70 kg 

STARIJE 

DJEVOJČICE 
14-15* 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 66-76 kg 

KADETKINJE 16-17* 36-40,43,46,49, 53, 57, 61, 65, 69,69,73 kg, 73-83 kg 

JUNIORKE 18-20 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kg 

MLAĐE SENIORKE 

U-23, HŽ 
20-23 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kg 

SENIORKE 20 i starije 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kg 

Mandat je IO HHS da može promjeniti navedene kategorije. 

 
* Mlađe djevojčice koje sa 13 godina žele nastupiti na natjecanjima dobne skupine starijih 

djevojčica, moraju na natjecanje donesti lječničko odobrenje da smiju nastupiti na tome 

natjecanju u dobnoj skupini starijih djevojčica, kao i pisano odobrenje roditelja - staratelja. 

 
* Starije djevojčice koje sa 15 godina žele nastupiti na natjecanjima kadetkinja, moraju na 

natjecanje donesti liječničko odobrenje da smiju nastupiti na tome natjecanju u dobnoj skupini 

kadetkinja, kao i pisano odobrenje roditelja - staratelja. 

 
* Hrvačice u dobnoj skupini juniorki koje nisu napunile 18 godina u trenutku održavanja 

natjecanja, moraju na natjecanje donesti liječničko odobrenje da smiju nastupiti na tome 

natjecanju u dobnoj skupini seniorki, kao i pisano odobrenje roditelja – staratelja. 

 

Članak 24. 

 

Natjecateljski nivoi za navedene dobne skupine i težinske kategorije su slijedeći:  

 

I. nivo: školska i klupska natjecanja 

II. nivo: županijska ili regionalna natjecanja,  

III. nivo: Prvenstvo Republike Hrvatske, pozivna međunarodna natjecanja.  



10 

 

 

Članak 25. 

 

Za sve dobne skupine (od početnica do seniorki) organiziraju se kroz godinu natjecanja u 

hrvanju za žene. 

 

Natjecanja I. nivoa (školska i klupska natjecanja) organiziraju hrvački klubovi. Natjecanja 

ovog najlakšeg nivoa organiziraju se za dobne skupine: djevojčica početnica (9-11), 

djevojčica početnica (12-13),  mlađih djevojčica i starijih djevojčica. Organizatori natjecanja 

dužni su u roku od 7 dana, po održanom natjecanju, dostaviti pisani izvještaj sa svim 

rezultatima županijskom ili gradskom savezu te Savezu. 

 

Natjecanja II. nivoa (gradska i županijska ili regionalna natjecanja) organiziraju  županijski ili 

gradski savezi. Natjecanja ovog nivoa organiziraju hrvački klubovi4 ukoliko se nalaze se u 

regiji ili gradu gdje postoje minimalno dva hrvačka kluba, a gdje još uvijek nisu formirani 

županijski ili gradski savezi. Natjecanja ovog nivoa organiziraju se za dobne skupine: mlađih 

djevojčica početnica (9-11), starijih djevojčica početnica (12-13), mlađih djevojčica, starijih 

djevojčica, kadetkinja, juniorki i seniorki. Organizatori natjecanja dužni su u roku od 7 dana, 

po održanom natjecanju, dostaviti Savezu pisani izvještaj sa svim rezultatima (na propisanom 

obrascu). 

 

Natjecanja III. nivoa (Prvenstva Republike Hrvatske i pozivna međunarodna natjecanja) 

organizira Savez. Natjecanja ovog najtežeg nivoa mogu organizirati županijski ili gradski 

savezi, kao i hrvački klubovi koji se jave na natječaj koji raspisuje Savez. Natjecanja ovog 

nivoa organiziraju se za dobne skupine: mlađih djevojčica, starijih djevojčica, kadetkinja, 

juniorki  i seniorki. 

 

Članak 26. 

 

Na natjecanjima dobnih skupina djevojčica početnica, mogu nastupiti samo hrvačice koje do 

tog natjecanja nisu osvojile medalju niti na jednom domaćem ili inozemnom natjecanju, 

izuzev školskog i klupskog natjecanja (natjecanja I. nivoa). 

 

Članak 27. 

 

Za dobne skupine: mlađih djevojčica, starijih djevojčica, kadetkinja, juniorki i seniorki 

obavezno se organiziraju Prvenstva Republike Hrvatske. Prvenstva se u pravilu organiziraju 

zajedno s prvenstvima Republike Hrvatske za muškarce u slobodnom načinu hrvanja, u istim 

dobnim skupinama5. 

 

Članak 28. 

 

Na prvenstvima Republike Hrvatske nema tolerancije niti za jednu dobnu skupinu hrvačica. 

 

 

                                                 
4 Od dva ili više hrvačkih klubova u gradu ili regiji, tehnički organizator je klub koji je na prošlogodišnjem 

Prvenstvu Hrvatske u hrvanju slobodnim načinom za žene – seniorke, zauzeo bolji plasman. 
5 Navedeno se u pravilu jedino ne odnosi na dobnu skupinu  juniorki koje se natječu jedino u uzrastu seniorki, 

zbog malog broja natjecateljki. 
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Članak 29. 

 

Za školska, gradska, županijska ili regionalna i međunarodna natjecanja u dobnim skupinama 

djevojčica početnica, te mlađih i starijih djevojčica nema tolerancije na propisane težinske 

kategorije, dok kod kadetkinja tolerancija iznosi 1 kg, a kod juniorki i seniorki 2 kg.  

 

Članak 30. 

 

Osim prvenstava reguliranih ovim Pravilnikom, a sukladno prijedlogu Stručno trenerske 

komisije, a sukladno odluci Izvršnog odbora, mogu se održavati i slijedeća natjecanja: 

 

 Veteransko prvenstvo Republike Hrvatske 

 Prvenstvo Republike Hrvatske za učenike i učenice srednjih škola 

 Prvenstvo Republike Hrvatske za učenike i učenice osnovnih škola 

 Prvenstvo Republike Hrvatske za neke neolimpijske discipline 

 Ostala hrvačka natjecanja od posebnog interesa za Savez ( Prvenstva Republike Hrvatske 

za mlađe seniore (do 23 godine), Prvenstvo Republike Hrvatske u hrvanju modificiranim 

načinom, Prvenstvo Republike Hrvatske za osobe oštećenog sluha..) 

 

Članak 31. 

 

Propozicije za pojedinačna natjecanja priprema organizator natjecanja (hrvački klub, gradski 

ili županijski savez, Savez), sukladno ovom pravilniku.  

 

Propozicije za natjecanja III. nivoa, također se pripremaju sukladno stavku 1. ovog članka, al 

uz koordinaciju i odobrenje od strane Stručno trenerske komisije Saveza, odnosno uz 

koordinaciju i odobrenje od nje za to ovlaštene stručne osobe. 

 

 

IV.ORGANIZACIJA EKIPNIH NATJECANJA 

 

Članak 32. 

 

Ekipna natjecanja mogu biti organizirana u različitim dobnim skupinama, na 

gradskoj/županijskoj ili regionalnoj razini, nacionalnoj (državnoj) i međunarodnoj razini. 

 

Članak 33. 

 

Propozicije za natjecanja iz stavka 1. ovoga članka propisuju se u suradnji s odgovarajućim 

hrvačkim savezima uz koordinaciju i odobrenje Stručno trenerske komisije Saveza, odnosno 

uz koordinaciju i odobrenje od nje za to ovlaštene stručne osobe. 

 

Članak 34. 

 

Na međunarodnoj razini organizira se Međunarodna kadetska liga, u pravilu kroz četiri 

pojedinačna turnira tijekom godine, a sudjelovanje se određuje Propozicijama Međunarodne 

kadetske lige. Stručno trenerska komisija Saveza odgovorna je za izmjene i dopune 

Propozicija ovog natjecanja, ili od nje za to ovlaštene stručne osobe. U međunarodnu 
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kadetsku ligu mogu se priključiti i reprezentacije susjednih zemalja ili njihovi kvalitetni 

hrvački klubovi.  

 

Međunarodna kadetska liga načelno je organizirana po principu dolaska u jednom danu na 

natjecanje i povratka nakon natjecanja kući. Poradi toga vaganje za ovo natjecanje započinje u 

pravilu kasnije nego što je uobičajeno - oko 10 sati, a tolerancija, sukladno ovome Pravilniku, 

iznosi 1 kg.  

 

Članak 35. 

 

Na nacionalnoj (državnoj) razini seniorska ekipna natjecanja mogu se održavati kao liga 

natjecanje (jednokružno ili dvokružno), kup natjecanje ili na način turnira. Sustav liga 

natjecanja, broj klubova koji sudjeluju u pojedinoj razini liga natjecanja, način ispadanja i 

popunjavanja pojedinih liga, odstupanja od međunarodnih hrvačkih pravila, propisuje Liga 

odbor na osnovu odluka Izvršnog odbora o provođenja sustava ekipnog natjecanja.  

 

Članak 36. 

 

Ekipnim natjecanjima za seniore rukovodi Liga odbor u čiji sastav ulaze svi sudionici liga 

natjecanja određene razine, te od Izvršnog odbora delegirana stručna osoba iz Stručno 

trenerske komisije. 

 

Članovi Liga odbora iz stavka 1. ovoga članka biraju Povjerenika lige, osobu koja 

neposredno, kao operativno tijelo rukovodi natjecanjem. 

 

Povjerenik lige iz stavka 2. ovoga članka dužan je, uz posjedovanje organizacijskih 

sposobnosti, dobro poznavati propise i pravila hrvanja. 

 

Povjerenik iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za pravovremeno (nakon svakog održanog 

kruga lige) izlaženje Biltena Liga odbora te izvještavanje javnosti (putem internet stranice 

Saveza i ostalih medija). 

 

Članak 37. 

 

Liga odbor na svojoj sjednici posebice utvrđuje: 

a) konačnu verziju Propozicija natjecanja  

b) ždrijeb startnih brojeva ekipa 

c) raspored natjecanja 

d) sve ostale elemente bitne za održavanje lige 

 

Propozicije moraju biti u suglasju s ovim Pravilnikom, Međunarodnim hrvačkim pravilima i 

odgovarajućim odlukama UWW-a, koje reguliraju ekipni sustav natjecanja. 

 

Članak 38. 

 

Dogovorom klubova iz opravdanih razloga (samo utvrđenih Propozicijama) može se izmjeniti 

termin ili vrijeme održavanja susreta uz prethodnu suglasnost Povjerenika lige. O toj promjeni 

klub domaćin susreta dužan je osim Povjerenika Liga odbora obavijestiti i delegirane suce 

najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja susreta. 
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Propozicijama se utvrđuju termini i početak susreta lige, a obaveza je klubova da Liga odboru 

jave podatke o mjestu (adresu) održavanja natjecanja, adresu kluba na koju prima službenu 

poštu, kao i ime i prezime  i adresu predsjednika i tajnika, odnosno druge kontakt osobe. 

Susreti se održavaju subotom poslije podne (početak susreta najkasnije u 19:00 sati) ili 

nedjeljom prije ili poslije podne (početak susreta najranije u 10:00 sati, a najkasnije u 19:00 

sati). 

 

Članak 39. 

 

Klub domaćin susreta obavezan je: 

 pola sata prije početka susreta osposobiti dvoranu i borilište sukladno Propozicijama 

 pripremiti zapisnik i svu ostalu opremu za regularno odvijanje susreta 

 osigurati dežurnu liječničku službu 

 jedan sat prije početka službenog vaganja staviti na raspolaganje gostujućoj ekipi vagu na 

kojoj će se održati i službeno vaganje 

 

Članak 40. 

 

Sukladno Propozicijama, a najkasnije 5 minuta prije početka službenog vaganja, delegati 

klubova predaju delegiranom sucu listu sastava ekipa. Lista se predaje sucu obavezno u 

prostoriji predviđenoj za službeno vaganje. Nakon predaje sastava ekipa ista se više ne može 

mijenjati ili nadopunjavati. 

 

Pravo nastupa imaju uredno registrirani natjecatelji s važećim liječničkim pregledom, a isto se 

utvrđuje i dokazuje natjecateljskom knjižicom. 

 

Oblik i sadržaj natjecateljske knjižice iz stavka 2. ovoga članka propisuje Savez i ista 

predstavlja jedini valjani dokument za dokazivanje prava nastupa.  

 

Članak 41. 

 

Prije pristupa vaganju, dežurni liječnik pregledat će natjecatelje i utvrditi njihovu sposobnost 

za nastup. 

 

Slučajevi (razlozi) utvrđivanja nesposobnosti za nastup pobliže se utvrđuju Zdravstvenim 

pravilnikom Saveza i oni su obvezujući za sve liječnike. 

 

Članak 42. 

 

Službeno vaganje traje pola sata i počinje dva sata prije početka susreta. Nakon tog vremena 

nitko od natjecatelja ne može pristupiti vaganju.  

 

Članak 43. 

 

Ukoliko delegirani sudac zakasni na početak vaganja, delegati ili treneri klubova obavezni su 

razmijeniti sastave ekipa, ovjeriti ih svojim potpisima i pristupiti vaganju hrvača u vremenu 

kako je određeno Propozicijama.   
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Članak 44. 

 

Zapisnik susreta vode delegirani suci, a po završenom natjecanju potpisuju ga delegirani suci, 

delegati klubova i dežurni liječnik. 

 

Zapisnik susreta se najkasnije 24 sata po završetku susreta treba dostaviti Povjereniku lige 

ukoliko Propozicijama nije drukčije određeno. 

 

Zapisnik, liste vaganja i izvješće sa susreta dostavlja i za njih je odgovoran sudac susreta. 

 

Klub domaćin dužan je odmah po završetku susreta dostaviti kopiju zapisnika susreta 

Povjereniku lige fax porukom ili skenirani zapisnik e-mail porukom zbog pravovremenog 

izvještavanja javnosti. 

 

Članak 45. 

 

Na službenom borilištu smiju se nalaziti samo natjecatelji koji se bore, suci, osobe zadužene 

za mjerenje vremena, službeni predstavnici klubova (trener, pomoćni trener), dežurni liječnik, 

zapisničar i snimatelji. 

 

Članak 46. 

 

Ukoliko neki natjecatelj nema ispravnu natjecateljsku knjižicu sukladno Zdravstvenom i 

Registracijskom pravilniku, njegova ekipa gubi susret u njegovoj težinskoj skupini. Ovaj 

susret se registrira sukladno odredbama Propozicija. 

 

 

Članak 47. 

 

Minimalni broj natjecatelja sposobnih za nastup utvrđuje se Propozicijama. Prijelaz hrvača u 

višu kategoriju dozvoljava se sukladno međunarodnim hrvačkim pravilima. 

 

Liga odbor može uz koordinaciju i odobrenje Stručno trenerske komisije Saveza, odnosno uz 

koordinaciju i odobrenje od nje za to ovlaštene stručne osobe, mimo Međunarodnih hrvačkih 

pravila i ovoga Pravilnika odrediti donju najnižu granicu težine, donju najnižu granicu u 

najtežoj težinskoj kategoriji, limitirati dozvoljeni broj prijelaza, utvrditi najmlađa godišta koja 

imaju pravo nastupa u liga natjecanju u pojedinim težinskim skupinama.  

 

Tolerancija na natjecanju iz stavka 3. ovoga članka iznosi 2 kg, a određena je odlukom 

Stručno trenerske komisije Saveza kojom se štiti prekomjerno “skidanje tjelesne težine” 

vrhunskih hrvatskih hrvača – reprezentativaca kroz natjecateljsku sezonu, te se nemože 

mjenjati nikakvim odlukama. 

 

Sukladno Registracijskom pravilniku Propozicijama se utvrđuje broj hrvača na dvojnoj 

registraciji koji mogu nastupiti u sastavu ekipe u jednom susretu, maksimalni broj 

registriranih stranih državljana s pravom nastupa u jednom susretu, odredbe o licenciranju i sl. 
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Članak 48. 

 

Prije početka lige svi klubovi uz kotizaciju za sudjelovanje obvezno uplaćuju i jamčevinu kao 

jamstvo da će sudjelovati u ligi sukladno Propozicijama. 

 

Visinu jamčevine određuje Liga odbor, a ona ne može biti manja od 1500,00 kuna. 

Za slučaj neopravdanog nedolaska na susret, jamčevina iz stavka 1. ovoga članka ili njezin dio 

isplaćuje se domaćinu susreta na ime isplaćenih stvarnih troškova organizacije susreta. 

 

Ekipa koja je potrošila jamčevinu obvezna je prije sljedećeg kruga lige istu ponovno uplatiti, u 

suprotnom gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u ligi. 

 

Članak 49. 

 

Ekipa može zatražiti odgodu susreta iz opravdanih razloga, prije svega zbog nastupa svojih 

članova u hrvatskoj državnoj reprezentaciji kao i održavanje odobrenih susreta na 

međunarodnoj razini.  

 

Zahtjev za odgodu se upućuje Liga odboru najkasnije 5 (pet) dana prije kalendarom 

određenog termina susreta. 

 

Odluku o odgodi susreta donosi Izvršni odbor  i o tome obaviještava zainteresirane klubove i 

delegirane suce preko Povjerenika lige. 

 

Svi odgođeni susreti održavaju se u Propozicijama utvrđenim redom Kalendarom natjecanja. 

 

Član 50. 

 

Jedan klub na istoj razini natjecanja može imati samo jednu ekipu. Druga ekipa može 

nastupati u nižem rangu natjecanja. Ako druga ekipa zauzme prvo mjesto u nižem rangu 

natjecanja ne može ući u viši rang ukoliko se u njemu zadrži prva ekipa. 

 

Članak 51. 

 

Klubovi koji sa dvije ekipe sudjeluju u različitim rangovima natjecanja, dužni su za svaku 

ekipu dostaviti spisak hrvača. 

 

Članak 52. 

 

Susreti započinju točno u određeno vrijeme, a za njegov početak mjerodavan je sat glavnog 

suca. 

 

Susret započinje izlaskom obje ekipe, njihovih trenera i sudaca. Obvezno je predstavljanje 

pred gledateljima članova obje ekipe, trenera, sudaca i liječnika. 

 

Članak 53. 
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Ako ekipa iz bilo kojeg razloga odustane od daljnjeg sudjelovanja u ligi ili bude isključena iz 

natjecanja, a održala je manje od polovice susreta, njeni rezultati se brišu. 

 

Ako je ekipa održala više od pola predviđenih susreta, preostali susreti biti će registrirani 

maksimalnim rezultatom u korist ekipa s kojima se još nije susrela. 

 

Članak 54. 

 

Susret može biti prekinut privremeno ili trajno. Odluku o prekidu donosi glavni sudac. Trajni 

prekid susreta može biti zbog fizičkog napada na suce, hrvače ili ostale službene osobe. 

 

Privremeni prekid može biti zbog nestanka električne energije, hladnoće, nereda u dvorani ili 

borilištu, ometanja tijeka borbi od strane gledatelja i sl. 

 

Članak 55. 

 

Troškove dolaska na ponovljeni susret ili njegovog produženog trajanja snosi ekipa koja je 

kriva za nastanak prekida. 

 

Ponovni susreti održavaju se po dogovoru klubova sukladno Propozicijama natjecanja ili u 

slučaju nemogućnosti dogovora odlukom Povjerenika lige. 

 

Obveza je klubova da u roku od 48 sati od opravdano prekinutog susreta obavijeste 

Povjerenika lige i delegirane suce o novom terminu susreta. 

 

Članak 56. 

 

Na zahtjev jednog ili oba kluba Povjerenik u dogovoru s predsjednikom Natjecateljske 

komisije Liga odbora može odrediti delegata susreta.  

 

Prava i obveze delegata liga susreta pobliže se utvrđuju posebnim aktom Liga odbora, te 

Pravilnikom o pravima i dužnostima delegata na natjecanjima. 

 

Članak 57. 

 

Disciplinska odgovornost i ponašanje svih sudionika u sustavu natjecanja utvrđena je 

Disciplinskim pravilnikom Saveza, Kodeksom ponašanja UWW, Kodeksom ponašanja 

hrvačkih sudaca Hrvatske te Pravilnikom o pravima i dužnostima delegata na natjecanjima. 

 

Članak 58. 

 

Na međunarodnoj razini klub-seniorski ekipni prvak države može sudjelovati u Kupu 

europskih klupskih prvaka prema propozicijama UWW Europe a sukladno svojim 

financijskim mogućnostima.  

Za sudjelovanje klubova u seniorskim međunarodnim ekipnim natjecanjima primjenjuju se 

pravila UWW-a i UWW Europe. 
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Članak 59. 

 

Odlukom Izvršnog odbora, seniorska liga može postati i međunarodna.  

 

V. ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH NATJECANJA 

 

Članak 60. 

 

Organizaciju međunarodnih natjecanja višeg kvalitativnog  ranga u pravilu provodi Savez. Za 

organizaciju navedenih natjecanja zadužen je u pravilu Organizacijski odbor za provedbu toga 

natjecanja kojeg imenuje Stručno trenerska komisija Saveza ili ukoliko to ona nije učinila 

onda Sportski direktor (kao predsjednik) zajedno s Izbornikom, glavnim i pomoćnim trenerom 

reprezentacije uzrasta za koje se natjecanje organizira. 

 

Na natjecanja iz stavka 1. ovoga članka u pravilu se pozivaju inozemne reprezentacije od 

posebnog interesa za hrvatske hrvače koje predlaže Izbornik na sugestiju glavnog trenera 

reprezentacije, te one reprezentacije s kojima Savez ima potpisan sporazum o suradnji. Poziv 

za sudjelovanje moguće je uputiti i reprezentacijama koje imaju praksu o svom trošku 

pozivati hrvatsku reprezentaciju na svoja natjecanja, a radi očuvanja takvog vida 

međunarodne suradnje.  

 

 

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na međunarodna natjecanja ogranizirana od strane Saveza 

mogu se o trošku Saveza pozivati i strani vrhunski klubovi, ali i dati dozvola hrvatskim 

hrvačkim klubovima da u potpunosti o svom trošku na međunarodna natjecanja u Republici 

Hrvatskoj pozovu strane klubove. Za navedeno je potrebno dobiti suglasnost od Stručno 

trenerske komisije Saveza, odnosno od njega za to ovlaštene stručne osobe. 

 

Kod organizacije međunarodnih natjecanja najvišeg kvalitativnog ranga (uvrštenih u kalendar 

natjecanja UWW-a, Organizacijski odbor za provedbu takvih natjecanja formira se odlukom 

Izvršnog odbora Saveza. 

 

Članak 61. 

 

Međunarodna natjecanja mogu organizirati županijski odnosno gradski savezi te hrvački 

klubovi. Poželjno je da se za takvo natjecanje formiraju organizacijski odbori od strane 

Stručno trenerske komisije organizatora (Županijskog ili gradskog saveza, hrvačkog kluba), a 

u pravilu ga čine predstavnici organizatora i Saveza (sportski direktor reprezentacija, trener 

reprezentacije za koju se organizira natjecanje…). Radnu verziju Propozicija za ovo 

natjecanje priprema Organizacijski odbor natjecanja sukladno ovome Pravilniku. Konačnu 

verziju Propozicija odobrava Stručno trenerska komisija Saveza, odnosno od njega za to 

ovlaštena stručna osoba.  

 

Na natjecanja iz stavka 1. ovoga članka u pravilu se pozivaju inozemni hrvački klubovi od 

posebnog interesa za hrvače gradskog ili županijskog saveza ili hrvačkog kluba. To su 

uglavnom i oni klubovi koji hrvače gradskog ili županijskog saveza ili hrvačkog kluba 

pozivaju da o njihovom trošku sudjeluju na njihovim natjecanjima. Organizacijski odbor 

takvog natjecanja vodi brigu o tome da se na natjecanje pozove i inozemna reprezentacija ili  
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klub od posebnog interesa za hrvatske hrvače, a sukladno financijskim mogućnostima 

organizatora (gradskog ili županijskog saveza, hrvačkog kluba) ili Saveza. 

 

Međunarodna natjecanja iz stavka 1. ovoga članka organizirana sukladno odredbama ovoga 

Pravilnika uvrstit će se u Kalendar natjecanja Saveza.  

 

Članak 62. 

 

Termini međunarodnih natjecanja koja se organiziraju u Republici Hrvatskoj dostavljaju se 

najkasnije krajem rujna inozemnim Savezima i klubovima koji su hrvatskom hrvanju od 

posebnog interesa za dolazak na ta natjecanja, kako bi ih predvidjeli i usvojili u svojim 

kalendarima natjecanja. Najmanje dva mjeseca prije početka natjecanja, organizator šalje 

potpune Propozicije predvedene na engleski, sa zamolbom da inozemne ekipe potvrde svoj 

dolazak. Ukoliko neka od predviđenih reprezentacija otkaže svoj dolazak, najkasnije mjesec 

dana prije zovu se ostale reprezentacije, a ukoliko i te reprezentacije otkažu, zovu se kvalitetni 

hrvački klubovi iz okruženja. 

 

 

VI. TEHNIČKA ORGANIZACIJA NATJECANJA 

 

Članak 63. 

 

Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor Saveza, na prijedlog Stručno trenerske komisije, 

donosi Kalendar natjecanja. 

 

Kalendar natjecanja donosi se najkasnije 31. prosinca za iduću godinu, a mora biti pripremljen 

u radnoj verziji najmanje tri  mjeseca prije toga datuma. 

 

Članak 64. 

 

U Kalendar natjecanja najprije se unosi međunarodni program natjecanja i program priprema 

državnih reprezentacija, zatim program na razini države, županija, gradova i klubova.  

 

Udruženi članovi Saveza koji su organizatori memorijalnih, manifestacionih ili drugih 

domaćih ili međunarodnih natjecanja, dužni su najmanje dva mjeseca uoči donošenja 

Kalendara natjecanja dostaviti Savezu zamolbu za uvrštenje njihovog natjecanja u službeni 

Kalendar natjecanja Saveza, zajedno sa prijedlogom termina i osnovnim podacima o 

natjecanju, a sukladno ovome Pravilniku.  

 

Članak 65. 

 

Kalendar natjecanja može se mijenjati i nadopunjavati samo iz opravdanih razloga, a to je 

interes hrvatskih državnih reprezentacija. 

 

Članak 66. 

 

Za natjecanja na razini države i određena međunarodna natjecanja u Republici Hrvatskoj 

Savez početkom godine raspisuje natječaj. Organizatori natjecanja mogu biti svi članovi  
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Saveza - pravne osobe, koji su registrirani kod nadležnog tijela državne uprave i Saveza, te 

koji su podmirili sve financijske obveze prema Savezu. 

 

Članak 67. 

 

Tehničku organizaciju dobit će ona organizacija koja ponudi najbolje uvjete. 

 

Članak 68. 

 

Savez donosi odluku o organizaciji hrvačkih natjecanja na nacionalnoj razini, a za područje 

županija, odnosno gradova, hrvački savezi osnovani za to područje, a sukladno ovome 

Pravilniku. 

 

Savez može povjeriti organizaciju natjecanja pojedinom klubu, hrvačkom savezu županije, 

odnosno grada ili nekoj drugoj pravnoj osobi – članici Saveza  

 

Uvjete, odnosno izbor organizatora pojedinih natjecanja donosi svojom odlukom Izvršni 

odbor Saveza. 

 

Članak 69. 

 

Natječaj iz članka 66. ovoga Pravilnika mora sadržavati osnovne elemente natjecanja, a 

posebno: 

 

 naziv natjecanja 

 dobnu skupinu natjecanja 

 broj očekivanih sudionika ( po državama, županijama/gradovima, klubovima itd) 

 datum i vrijeme trajanja natjecanja 

 sankcije ukoliko organizator otkaže ili ne ispuni preuzete uvjete iz natječaja 

 visinu kotizacije za natjecanje 

 

Članak 70. 

 

Savez, županijski/gradski savezi, klubovi, trgovačka društva, ustanove, Udruge hrvačkih 

sudaca i Udruge hrvačkih trenera udružene u Savez za pojedina natjecanja mogu regulirati 

pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, a što je bitno i specifično za određeno 

natjecanje.  

 

Odredbe iz stavka 1. ovog članka podrobnije određuje organizator natjecanja Propozicijama. 

 

Članak 71. 

 

Radnu verziju Propozicija natjecanja priprema Organizacijski odbor natjecanja sukladno 

ovom Pravilniku, a temeljem dogovorenih elemenata s tehničkim organizatorom. Konačnu 

verziju Propozicija odobrava Stručno trenerska komisija Saveza, odnosno od njega za to 

imenovana stručna osoba.  
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Propozicije sadrže slijedeće elemente: 

 

 naziv natjecanja 

 naziv organizatora, odnosno tehničkog organizatora natjecanja 

 broj i veličinu hrvačkih strunjača 

 mjesto, vrijeme i trajanje natjecanja 

 broj sudionika, način prijave 

 adresu dvorane za natjecanje, odnosno adresu mjesta vaganja natjecatelja 

 delegata natjecanja 

 izmjene pravila ukoliko su usvojena za pojedino natjecanje 

 materijalne i ostale financijske uvjete (kotizacije, jamčevine i dr.) 

 vrstu športskih i ostalih nagrada za pobjednike, odnosno sudionike natjecanja 

 materijalne obveze organizatora prema službenim osobama ( suci, delegati, liječnici i td.) 

 pravo tumačenja propozicija natjecanja 

 

Članak 72. 

 

Tehnički organizator natjecanja osobito je dužan osigurati slijedeće: 

 

 obavijestiti sve sudionike i službene osobe o mjestu natjecanja, mogućnosti smještaja i 

prometnim vezama 

 doček i smještaj gostujućih ekipa a na osnovu njihovog pismenog zahtjeva (pismenim 

putem najkasnije 5 dana uoči natjecanja) 

 propisanu dvoranu i borilišta (strunjače)6 

 minimalnu zagrijanost dvorane za natjecanje 150  C mjereći sa površine borilišta 

 prijavu natjecanja kod nadležne Policijske uprave 

 redarsku službu 

 zdravstvenu službu 

 informativnu službu 

 potrebne himne, postolje za proglašenje pobjednika 

 potrebne uvjete za rad delegata natjecanja, sudaca, voditelja tabela, rukovodstva natjecanja 

itd. (Vage, zapisnike, pravilnike…) 

 za pojedina natjecanja više razine, kompletnu informatičku opremu, kamere, monitore i 

ostalo. 

 

Članak 73. 

 

                                                 
6 U pravilu se kadeti, juniori, mlađi seniori i seniori trebaju hrvati na borilištima 12x12 

metara, a mlađe dobne skupine mogu se boriti i na manjim borilištima. Iznimno, niže težinske 

kadetske kategorije mogu se boriti i na manjim borilištima. Ukoliko se organizira natjecanje 

na manjim borilištima, organizator natjecanja dužan je osigurati postavljanje zaštitnog dijela 

strunjače u dijelovima hrvačke strunjače gdje je zona najbliža parketu. Također oko zaštitnog 

dijela strunjače treba biti slobodan pojas od sudačkih stolova, stolica za trenere, oznaka 

borilišta i ostaloga. Dvorana u kojoj se planira organizirati natjecanje treba biti takve veličine 

da se u njoj mogu posložiti strunjače na navedeni način. Navedeno kontrolira delegat 

natjecanja. 
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Sva natjecanja moraju imati slijedeći tijek: 

 

 prijava natjecanja kod nadležne Policijske uprave 

 kontrolni liječnički pregled 

 mjerenje težine i ždrijeb hrvača 

 određivanje parova natjecanja 

 tehnička konferencija natjecanja 

 otvorenje natjecanja  

 početak i tijek natjecanja 

 proglašenje pobjednika 

 zatvaranje natjecanja 

 informiranje sredstava javnog priopćavanja i podnošenje izvješća organizatora i delegata 

 sređivanje, dostava i arhiviranje dokumentacije natjecanja 

 

 

Članak 74. 

 

Organizacije, sudionice natjecanja, prijavljuju hrvače na propisanom obrascu koji su primili 

od organizatora natjecanja. Prije početka vaganja, hrvači su dužni pristupiti liječničkom 

pregledu. Dežurni liječnik ovjerava listu vaganja i utvrđuje sposobnost, odnosno, 

nesposobnost hrvača za sudjelovanje na natjecanju. 

 

Članak 75. 

 

Vrijeme početka i završetka (trajanje) mjerenja težine određuje se Propozicijama sukladno 

odredbama Međunarodnih hrvačkih pravila, ovoga Pravilnika, te eventualnim odlukama od 

strane Stručno trenerske komisije Saveza. 

 

Za sva Prvenstva Hrvatske (kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora), uvode se mjerenja 

tjelesne težine u predvečerje samoga natjecanja, kako bi hrvači imali što više vremena za 

kvalitetan oporavak 

 

Mjerenje težine obavljaju unaprijed određeni suci uz nazočnost delegata natjecanja. 

 

Suci, službene osobe i treneri dužni su svoje zadaće za vrijeme mjerenja težine, obavljati 

odgovorno i profesionalno.  

 

Hrvači pristupaju vagi u hrvačkim dresovima po težinskim skupinama, od najlakše do najteže. 

 

Prilikom stupanja na vagu svi natjecatelji-natjecateljice obavezno predaju delegatu-sucu svoju 

natjecateljsku iskaznicu ili knjižicu.  

 

Članak 76. 

 

Za sve radnje predviđene ovim Pravilnikom (ili Propozicijama natjecanja) mjerodavan je sat 

delegata natjecanja. 
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Delegat-sudac dužan je upozoriti nazočne predstavnike organizacija i klubova o početku i 

završetku vremena mjerenja težine. 

 

Članak 77. 

 

Prigodom službenog vaganja na pojedinačnim natjecanjima svaki natjecatelj-natjecateljica 

izvlači broj kojim ga se razvrstava u listu sparivanja.  

 

Ukoliko se prigodom izvlačenja brojeva utvrdi manipulacija, izvlačenje (ždrijeb) se u cijelosti 

ponavlja za dotičnu kategoriju. 

 

Sve ostale radnje, način određivanja parova, bodovanja, određivanje plasmana i dr. propisane 

su Međunarodnim hrvačkim pravilima. 

 

Članak 78. 

 

Organizator natjecanja dužan je osigurati izlazak natjecatelja na borilište. Isti se može provesti 

po organizacijama-klubovima. 

 

Ekipe (klubovi, države i dr.) izlaze po abecednom redu a ekipa domaćina izlazi posljednja.  

Uz ekipe, obavezno izlaze i svi delegirani suci. 

 

Članak 79. 

 

Nakon postrojavanja natjecatelja-natjecateljica i sudaca svira se državna himna uz pozdrav 

zastavi. 

 

Natjecanje otvara delegat natjecanja, predstavnik organizatora, predstavnik Saveza ili 

pokrovitelj natjecanja - načinom kako je to predvidio organizator natjecanja. 

 

Po izvršenom otvorenju natjecanja predstavljaju se natjecatelji i suci, pozdravljaju gledatelje i 

napuštaju borilište po istom postupku kako su ušli. 

 

Članak 80. 

 

Prije početka natjecanja natjecatelji-natjecateljice i treneri obavezno moraju dobiti na uvid 

raspored natjecanja (parove) te oznaku borilišta na kojem se natječu. Tijekom natjecanja 

organizator je dužan putem razglasa i za to predviđenog mjesta za oglašavanje, informirati 

sudionike i gledatelje o rasporedu borbi. 

 

Članak 81. 

 

Prije početka finalnih borbi organizator je dužan predstaviti finaliste gledateljima. U pravilu, 

finalne borbe se održavaju na jednom borilištu. 

 

Članak 82. 

 

Proglašenje pobjednika može se obaviti za vrijeme finalnih borbi ili nakon njihovog 

završetka. Navedeno proglašenje se obavlja na za to predviđenim postoljima, kaja nesmiju biti  
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na hrvačkim strunjačama, a poželjno je da iza postolja budu postavljeni “reklamni panoi” sa 

sponzorima Saveza ili kluba. Natjecatelji na proglašenje pobjednika izlaze u sportskoj odjeći 

kluba kojeg predstavljaju (trenirke, sportske maice i slično).  

 

Uspješnost klubova na natjecanjima odrediti će se bodovanjem pojedinačnih plasmana I - III. 

mjesta u svim težinskim skupinama (I.mj.-7 bodova, II.-5, III.-III.3,5 boda). U slučaju jednakosti 

dvaju ili više hrvačkih klubova primjenjuju se po redu slijedeći kriteriji: veći broj prvih mjesta, 

veći broj drugih mjesta itd., sve dok se ne utvrdi prednost nekog od klubova. 

Za pojedina natjecanja može se uz određivanje uspješnosti hrvačkih klubova, napraviti i 

određivanje uspješnosti osnovnih i srednjih škola iz kojih natjecatelji dolaze. 

 

Organizacijski odbor određuje osobu/osobe koje sudjeljuju u svečanom ceremonijalu dodjele 

športskih trofeja i nagrada, ili te ovlasti prepušta Delegatu natjecanja. 

Nakon proglašenja pobjednika i podjele trofeja, osoba Delegat natjecanja proglašava 

natjecanje zatvorenim, a natjecatelji napuštaju dvoranu. 

 

Članak 83. 

 

Tehnička služba i organizator natjecanja dužni su u roku od 24 sata srediti svu dokumentaciju 

natjecanja i dostaviti je uz izvješće Savezu.  

Tehničko izvješće s natjecanja organizator je dužan dostaviti svim zainteresiranim klubovima 

nakon završetka ceremonijala proglašenja pobjednika natjecanja ili putem e-maila, redovnom 

poštom, telefaksom i objavom na internet stranici Saveza. 

 

Članak 84. 

 

Hrvač može preko svog trenera zatražiti zaustavljanje borbe, kako bi sudačko tijelo moglo 

ponovo pregledati video snimku akciju, čija je ocjena sporna. 

 

Članak 85. 

 

Prilikom organiziranja natjecanja, organizatori natjecanja/tehnički organizatori dužni su 

postupati sukladno odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i 

Zakona o javnom okupljanju (Narodne novine, broj 128/99, 90/2005 i 150/2005).  

 

 

VII. PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJECANJIMA 

 

Članak 86. 

 

Svi hrvački klubovi koje su udruženi u Savez i koje su podmirile redovite financijske obveze 

prema Savezu, imaju pravo sudjelovati na natjecanjima u Republici Hrvatskoj.  

 

Članak 87. 

 

Hrvački klubovi, hrvači, treneri i suci ne mogu sudjelovati na inozemnim međunarodnim 

hrvačkim natjecanjima bez suglasnosti nadležnog tijela i organa Saveza. Odluku o 

sudjelovanju državne reprezentacije, klubova, hrvača, trenera i sudaca na inozemnim  
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međunarodnim natjecanjima i skupovima donosi Izvršni odbor Saveza ili po njemu za to 

imenovana osoba.  

 

Sukladno stavku 1. ovog članka hrvački klubovi, hrvači, treneri i suci pisanom zamolbom 

Uredu Saveza traže dozvolu za odlazak na inozemna međunarodna natjecanja i skupove 

najmanje 10 dana prije planiranog odlaska. U pravilu, ukoliko ne postoje neke disciplinske 

zabrane, te ukoliko u tom razdoblju nema natjecanja u Kalendaru natjecanja Saveza hrvačkim 

klubovima, sucima dopušta se odlazak na ta natjecanja.  

 

Članak 88.  

 

Natjecatelji se registriraju u Savezu sukladno Registracijskom pravilniku Saveza, 

Međunarodnom pravilniku UWW-a o prijelazu hrvača iz kluba u klub i Međunarodnim 

pravilnikom UWW-a o promjeni državljanstva. 

 

Za hrvačke klubove mogu u međunarodnim natjecanjima nastupati strani državljani shodno 

propisima Međunarodne hrvačke federacije UWW i Povelje Međunarodnog olimpijskog 

odbora. 

 

Strani državljani mogu nastupati za hrvačke klubove na športskim natjecanjima na razini 

države samo u ekipnom sustavu natjecanja sukladno Registracijskom pravilniku Saveza i 

ovom Pravilniku. 

 

Članak 89.  

 

Svi natjecatelji-natjecateljice, koji odlaze na inozemna međunarodna natjecanja preporuča se 

da imaju putno osiguranje. 

 

Troškove putnog osiguranja preporuča se da snose hrvački klubovi ukoliko tu obvezu nisu 

regulirali gradski/županiski savezi ili više športske asocijacije u koju su ovi udruženi.  

 

Izvršni odbor Saveza može posebnom odlukom propisati obvezno putno osiguranje.   

 

Na traženje Saveza klubovi su dužni predočiti policu osiguranja iz koje je vidljivo da se tom 

policom putno osiguravaju njegovi članovi, ukoliko je to posebnom odlukom propisao Izvršni 

odbor Saveza. 

 

Članak 90. 

 

Sudionik u hrvačkim aktivnostima ne smije se obvezivati da trenira ili sudjeluje na hrvačkom 

natjecanju za vrijeme bolesti ili ozljede. 

 

Ostale obveze u svezi sa zdravstvenim statusom hrvača i načinu stjecanja prava nastupa 

propisane su Zdravstvenim pravilnikom Saveza. 

 

 

 

 



25 

 

 

Članak 91. 

 

Natjecatelji i natjecateljice moraju biti liječnički pregledani kod nadležne zdravstvene 

ustanove ili klupskog liječnika, a liječnički pregled mora biti upisan u natjecateljsku iskaznicu 

ili natjecateljsku knjižicu i ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. 

 

Liječnički pregled za članove državne reprezentacije prilikom odlaska na međunarodna UWW 

natjecanja (kontinentalna, svjetska i mediteranska prvenstva) reguliran je Zdravstvenim 

pravilnikom UWW-a te mora biti unesen u “on-line sustav” ATHENA. 

 

Udruženi član Saveza, koji je organizator natjecanja, obvezan je za vrijeme natjecanja 

osigurati uvjete za pružanje medicinske pomoći hrvačima, trenerima, sucima, gledateljima i 

ostalim sudionicima na natjecanju. 

Članak 92. 

 

Na domaćim i inozemnim natjecanjima ne mogu nastupati hrvački klubovi, treneri, suci i 

ostali, koji su pod zabranom odlukom disciplinske komisije ili nekog drugog tijela Saveza. 

 

 

VIII. MATERIJALNO FINANCIJSKA PITANJA 

 

Članak 93. 

 

Međusobna prava i obveze Saveza i tehničkog organizatora natjecanja mogu se urediti 

posebnim Ugovorom.  

 

Članak 94. 

 

Za izvršene uplate kotizacija i ostalih davanja organizator natjecanja hrvačkim klubovima, 

sudionicima natjecanja, izdaje odgovarajuće potvrde.  

 

IX. OBJAVA REZULTATA NATJECANJA 

 

Članak 95. 

 

Rezultati pojedinačnih natjecanja objavljuju se na internet stranici Saveza, Hrvačkom 

glasniku-službenom glasilu Saveza, te u ostalim medijima (na televiziji, radiju, novinama..). 

Rezultati ekipnih natjecanja također se objavljuju na internet stranici Saveza, u 

Informativnom biltenu Liga odbora odgovarajuće razine lige, te u ostalim medijima (na 

televiziji, radiju, novinama...). 

 

Članak 96. 

 

O objavi rezultata natjecanja brine delegat natjecanja u koordinaciji sa organizatorom 

natjecanja, te u suradnji sa za to predviđenim tijelima i djelatnicima Saveza. 
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X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 97. 

 

Tumačenje odredbi ovoga Pravilnika u isključivoj je nadležnosti Izvršnog odbora Saveza.  

 

Članak 98. 

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti “Pravilnik o sustavu, uvjetima i 

organizaciji hrvačkih natjecanja” od 16. ožujka 2017. g.  

 

 

 

Članak 99. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20.siječnja 2018. godine, a objavit će se na internet stranicama 

Saveza. 

 

 

 

  
Predsjednik: Vladimir Bregović 


