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STRUKOVNIM UDRUGAMA HHS-a: UHTH i UHSH 
ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA HHS-a 
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA HHS-a 

 
Broj: 890/2018 
   
Zagreb, 17.12.2018. 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG HRVAČKOG SAVEZA U 

GODIŠNJEM PERIODU OD 23. 11. 2017. – 19. 12. 2018. 

Izvješće o radu obuhvaća aktivnost Hrvatskog hrvačkog saveza između Izborne skupštine održane   

23. 11. 2017 u Varaždinu i Redovne skupštine zakazane 19. 12. 2018 godine u Zagrebu.  

-Godišnji izvještaj- 

                                           2017. g. (23. 11. 2017. g. - 31. 11. 2017.) 

U studenom i prosincu, 2017. godine, u prema kalendaru natjecanja održale su se sljedeće 

aktivnosti: 

Svjetsko prvenstvo za mlađe seniore Bydgoszcz Poljska na kojemu je Ivan Huklek osvojio drugo 

mjesto i srebrnu medalju 

Hrvački klub „Sisak“ je nakon održanog II turnira I HHL postao ukupni pobjednik I HHL, te se od 2018. 

g. natječe u Premier ligi. 

U Varaždinu je održan Kup Hrvatske za seniore u GR načinu, pobjednik Hrvatskog kupa za 2017. g. 

je Hrvački klub „Vindija“ iz Varaždina. 

Nakon održanog II turnira Međunarodne kadetske lige ukupni pobjednik je postao Hrvački klub 

„Sesvete“ 

Kraj 2017. g. završen je Božićnim turnirom u Zagrebu na kojemu su tradicionalno proglašeni najbolji 

hrvači, klubovi, treneri, suci u tekućoj godini. 



2 
 

 

 

 

                                    2018.g. (01.01.2018.-19.12.2018.) 

SENIORSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE,   treneri Davor Lukić, od 01. 07. 2018. g.  

Nikola Starčević 

Seniorska reprezentacija Hrvatske u 2018.g. odradila je 9 priprema  u trajanju od  87 dana vezano 

za  pripremne cikluse za Europsko prvenstvo, Mediteranske igre i Svjetsko prvenstvo. Na Prvenstvu 

Europe u Kaspiysku Rusija nastupili smo s 5 hrvača, na Mediteranskim igrama u Tarragoni Španjolska 

nastupila su 3 hrvača. Na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti Mađarska Hrvatska reprezentacija 

nastupiila je s četvoricom hrvača. 

Na Europskom prvenstvu u Kaspiysku održanom od 27. 04. – 03. 05. Ivan Lizatović je osvojio peto 

mjesto, a Sandro Frankol sedmo mjesto. 

Na Mediteranskim igrama u Tarragoni Ivan Lizatović i Božo Starčević osvojili su 3. mjesta, dok je Ivan 

Huklek osvojio 5. mjesto. 

Na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti Danijel Janečić je osvojio peto mjesto, a Božo Starčević 12. 

mjesto. 

 

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

Anton Đok 

U-23 i juniorska reprezentacija Hrvatske u 2018.g. odradila je 11 priprema u trajanju od 74 dana, 

vezano za pripremne cikluse za Europsko i Svjetsko prvenstvo za mlađe seniore i cikluse za Europsko 

i Svjetsko prvenstvo za juniore.  

Na prvenstvu Europe za mlađe seniore u Istanbulu nastupili smo s 3 hrvača, dok smo na Svjetskom 

prvenstvu za mlađe seniore u Bukureštu nastupili s 4 hrvača.  

Na juniorskom prvenstvu Europe u Rimu nastupili smo s 3 hrvača, a na Svjetskom prvenstvu u Trnavi 

nastupili smo s 4 hrvača. 

Na Europskom prvenstvu za mlađe seniore održanom od 02.-07.06. u Istanbulu Ivan Huklek je 

osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju, dok su Antonio Kamenjašević i Filip Šačić osvojili peta 

mjesta. 

Na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore održanom od 10.-15. 11. u Bukureštu Filip Šačić je osvojio 

osmo mjesto, a Ante Milković deseto mjesto. 

Na juniorskom prvenstvu Europe održanom od 28.07.-02.08. u Rimu Ante Milković je osvojio 8 . 

mjesto, dok je isti hrvač na Svjetskom prvenstvu u Trnavi osvojio peto mjesto. 
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KADETSKA REPREZENTACIJA HRVATSKE,    trener Goran Plavec 

Kadetska reprezentacija Hrvatske u 2018.g. odradila je 5 priprema u trajanju 33 dana vezano za 

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

s 4 hrvača, na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu nastupili smo s 6 hrvača. 

Na Europskom prvenstvu održanom u Skoplju od 16.-21. 05. Luka Prihistal osvojio je 7. mjesto. 

Na Svjetskom prvenstvu održanom u Zagrebu od 05.-09. 07. David Ivanjko osvojio je 8. mjesto, 

Kristian Lukač 10. mjesto, a Emil Osmanagić 11. mjesto. 

 

DJEČAČKA REPREZENTACIJA HRVATSKE,    trener Kristijan Slaćanac 

Dječačka reprezentacija je nastupila na prvenstvu Europe u Gyor-u Mađarska s 6 hrvača, isto tako 

prije samog prvenstva odrađeni su zajednički treninzi reprezentacije. 

Kristijan Slaćanac je 26. 07. 2018. g. zbog zauzetosti novim radnim obaveza podnio ostavku na 

funkciju trenera dječačke reprezentacije. 

 

HRVANJE ZA ŽENE,  trener Senad Mujagić 

Ženske hrvačke reprezentacije u dobnim skupinama starijih djevojčica, kadetkinja i juniorki 

intezivirale su aktivnosti kroz zajedničke treninge u zemlji i inozemstvu, te nastupima na 

međunarodnim turnirima. 

Na Europskom prvenstvu za djevojčice (do 15 godina) u Gyor-u Mađarska nastupilo je 8 hrvačica,  

na Europskom prvenstvu za kadetkinje u Skoplju BiH nastupile su 2 hrvačice, a na Svjetskom 

prvenstvu u Zagrebu 6 hrvačica 

Na Europskom prvenstvu za kadetkinje u Skoplju Iva Gerić osvojila je 8. mjesto, a na Svjetskom 

prvenstvu u Zagrebu 7. mjesto. Ovim rezultatima Iva je zadovoljila kriterije za ulazak u program 

potpore sportaša u mlađim dobnih kategorijama HOO-a. 

Na Prvenstvu Balkana u Sarajevu za djevojčice Nika Slavica Anđelić i Marta Besek osvojile su treća 

mjesta, a Iva gerić u konkurenciji kadetkinja drugo mjesto. 

U odnosu na prošlu godinu povećan je broj dana provedenih na pripremama, broj odlazaka na 

međunarodne turnire u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. 

Program aktivnosti ženskog hrvanja većim dijelom financiran je od strane hrvačkih klubova, a 

manjim dijelom od strane HHS-a. 
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VETERANSKO HRVANJE,   odgovorni nositelj aktivnosti DANE ŠIMIĆ 

Veteran Ivan Mateković je ove godine nastupio na Svjetskom prvenstvu u hrvanju GR načinom u 

Permu Rusija, na kojemu je osvojio 1. mjesto i zlatnu medalju 

Na Svjetskom prvenstvu u hrvanju slobodnim načinom održanom u Skoplju nastupio je Goran 

Blažević. 

Program veteranskog hrvanja financiran je od strane hrvačkih klubova i hrvača veterana. 

 

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 
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Razvojni programi: 

 Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (sukladno kriterijima u ovom 

programu trenutno su Laura Čičković, Iva Gerić i Filip Verčević). 

 Program potpore kvalitetnim sportašima (sukladno kriterijima u ovom programu trenutno 

su Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević), HHS je podnio zahtjeve da se na osnovu njihovih 

rezultata u program uvrste Filip Šačić i Ante Milković. 

 Olimpijski projekat Tokio 2020 (predolimpijski i potencijalni) sukladno kriterijima u ovom 

programu trenutno su Ivan Lizatović, Danijel Janečić i 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, godišnja izvješća, kao i  godišnje i četverogodišnje planove. 

Program sufinanciranja rada trenera 
U ovom programu trenutno se nalaze: 

 trener seniorske reprezentacije Nikola Starčević od 01. 07. umjesto Davora Lukića, 

 trener juniorske reprezentacije Anton Đok  

 trener kadetske reprezentacije Goran Plavec 

 

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.  

Ovom prigodom posebno se zahvaljujemo SHŠGZ na sinergijskom djelovanju prilikom 
provođenja programa odlazaka na pripreme i natjecanja u svim dobnim skupinama. 

 

IZVRŠNI ODBOR HRVATSKOG HRVAČKOG SAVEZA 

Izvršni odbor je radio  u sastavu: 
 

Vladimir Bregović (predsjednik), Mario Miketek (izvršni dopredsjednik), Alen Runac, Ivan Ivančić, 
Ivan Šokec (dopredsjednici), Miše Kutleša, Darko Rogalo, Milenko Perkić, Mario Baić, Željko Čulina, 
Darko Kadum, Ivan Kralj i Milan Pavelić (ukupno 13 članova). 
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Sjednice IO HHS u vremenskom periodu između dvije skupštine održane su u: 
 
- Krapinskim Toplicama 19. 01. 2018. godine, redovna sjednica 
- Zagrebu, 17. 05. 2018. godine, redovna sjednica 
- Zagrebu, 19. 12. 2018. godine, redovna sjednica 
 
Na sjednicama IO HHS vode se zapisnici, koji se verificiraju na idućoj sjednici  Izvršnog odbora 
razmatrana su sljedeća pitanja: 
 

- Konstituiranje Izvršnog odbora za predstojeći period,  

- Izbor i imenovanje stalnih komisija IO HHS-a, 

- Organizacija Svjetskog prvenstva za kadete i kadetkinje u Zagrebu, 

- Organizacija i financiranje pripremne aktivnosti za međunarodne turnire u Hrvatskoj (GP 

Zagreb open, Croatia Open, Trofej Jadrana), 

- Usvajala su se izvješća Stručno trenerske, Registracijske, Sudačke komisije, 

- Izmjene i dopune Pravilnika uvjetima, organizaciji  i sustavu natjecanja u RH, 

- Razriješenje i imenovanje trenera seniorske reprezentacije, 

- Usvajanje Godišnjeg kalendara natjecanja, 

- Suradnja s medijima, 

- Suradnja sa sponzorima, 

- Ostala pitanja iz djelokruga odlučivanja IO HHS-a, 

 
 

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  2018. 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 godišnjih trenerskih seminara, 

 nadzor nad izradom planova i programa reprezentativnih selekcija za 2018. godinu, 

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

sportaše 

 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,  
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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) 

HHS trenutno ima 13 aktivnih međunarodnih licenciranih sudaca.  
 
Sudačka komisija UWW na temelju uplaćenih taksi za sudačke licence od strane Hrvatskog hrvačkog 
saveza, priznala je odgovarajuće kategorije:  
suci IS kategorije: Davor Petanjek i Zvonko Očić , 
suci I kategorije: Tibor Fekete, , Mario Petrak, Saša Petak 
sudac II kategorije: Josip Grahovac,  
suci III kategorije: Elvis Barjaktarević, Alen Belušić, Željka Kubinek, Marko Perić, Krešo Horvat i Matej 
Marjanović, Novica Kocić. 
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 25. siječnja 2018. godine. 
- Zagreb, dne 23. kolovoz 2018. 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. 
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Disciplinska komisija 
Komisiju sačinjavaju: Gordan Siročić (predsjednik), Darko Kadum i Krešo Horvat (članovi). 
 

Komisija za pomoć i praćenje rada privremenih članova Saveza 
Komisiju čine: Mario Baić (predsjednik), Vlado Lisjak i Pave Kosović (članovi). 
 

Marketinška komisija 
Komisiju čine: Ivan Šokec (predsjednik), Milan Pavelić, Mario Miketek, (članovi). 
 

Zdravstvena komisija 
Komisiju čine liječnici: Dino Štrlek (predsjednik), Tadija Petrović, Branko Prpić (članovi) 
 

Komisija za povijest hrvačkog športa 
Komisiju čine: Pave Kosović (predsjednik), Hrvoje Karnečić, Mario Baić, Nikola Starčević, Hrvoje 
Jambrešić (članovi). 
 

Komisija sportaša 
Komisiju čine: Nenad Žugaj (predsjednik), Božo Starčević, Dominik Etllinger (članovi) 
 

Izbornik reprezentacije: 
Izbornik reprezentacije je Alen Runac sa kojim treneri reprezentacije imaju usku suradnju vezano za 
pripreme i natjecanja reprezentativnih selekcija. 
 

Treneri reprezentacije i odgovorni nositelji hrvačkih aktivnosti: 

Trener seniorske reprezentacije je Nikola Starčević 
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 hrvačkih reprezentacija 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. 
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DRŽAVNA PRVENSTVA – PREGLED ODRŽAVANJA  U 2018. GODINI 

DOBNA SKUPINA STIL MJESTO DATUM 

SENIORI  GR Zagreb 24.03. 

SENIORI SL Vrbovec 24.11. 

SENIORKE HŽ Vrbovec 24.11. 

MLAĐI SENIORI-U23 GR Zagreb 10.02. 

MLAĐI SENIORI-U23 SL Ludbreg 13.10. 

MLADE SENIORKE-U23 HŽ Ludbreg 13.10. 

JUNIORI GR Zagreb 24.02. 

JUNIORI SL Zagreb 06.10. 

JUNIORKE HŽ Zagreb 06.10. 

KADETI  GR Zagreb 04.03. 

KADETI SL Ludbreg 13.10. 

KADETKINJE HŽ Ludbreg 13.10. 

STARIJI DJEČACI GR Brezovica 17.03. 

STARIJI DJEČACI  SL Zagreb 06.10. 

STARIJE DJEVOJČICE HŽ Zagreb 06.10. 

MLAĐI DJEČACI GR Zagreb 07.04. 

MLAĐI DJEČACI SL Zagreb 29.09. 

MLAĐE DJEVOJČICE HŽ Zagreb 29.09. 

MLAĐE DJEVOJČICE-POČETNICE HŽ Zagreb 27.10. 

STARIJE DJEVOJČICE-POČETNICE HŽ Zagreb 27.10. 

MLAĐI DJEČACI-POČETNICI SL Zagreb 27.10 

STARIJI DJEČACI -POČETNICI SL Zagreb 27.10. 
 

Domaćinstva za organizaciju Prvenstava Hrvatske od ove godine određuju se kroz sustav 
prijavljivanja organizacije natjecanja putem prijavnica.  

Organizacija Svjetskog prvenstva za kadete i kadetkinje u Zagrebu 

U vremeskom periodu od 02.-08. 07. 2018. g. Hrvatski hrvački savez u suradnji s gradom Zagrebom 

uspješno je organizirao Svjetsko prvenstvo za kadete i kadetkinje u Domu Sportova. Na prvenstvu je 

sudjelovalo 641 hrvača i hrvačica iz 63 zemlje svijeta. Od Svjetske hrvačke federacije dobili smo 

pohvale za uspješnu organizaciju prvenstva. 

Organizacija UWW međunarodnog sportskog kampa „More than Medals“ za kadete 

i kadetkinje nakon Svjetskog prvenstva u Zagrebu.  

Nakon Svjetskog prvenstva od 08.-15. 07. 2018. g. u dvorani Arena organiziran je međunarodni 

hrvački kamp : MORE THAN MEDALS, pod pokroviteljstvom UWW-a i MOO-a. Na kampu su 

sudjelovali hrvači, hrvačice i treneri iz 27 svjetskih zemalja. Na Kongresu UWW-a u Budimpešti 

Hrvatski hrvački savez je u izvještajnoj video prezentaciji dobio priznanje za uspješno odrađeno 

domačinstvo prilikom provođenja kampa. Oprema koja je korištena za provođenje treninga biti će 

podjeljena klubovima Hrvatskog hrvačkog saveza. 
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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 organizirali 
SHŠGZ zajedno sa Hrvatskim hrvačkim savezomu Zagrebu, te UWW „Trofej Jadrana“ mlađi seniori 
(Poreč), kojeg je organizirao Hrvatski hrvački savez u suradnji s HK „Poreč“. 
 
Hrvački klubovi, SHŠGZ u suradnji sa HHS-om organizirali su međunarodne turnire:  
Zlatni pijetao  (Koprivnica), Sesvetski Kraljevec open (Sesvetski Kraljevec), Colluctatio centrum 
mundi open (Ludbreg), Arena open (Pula), Gospić open (Gospić), Zadar open (Zadar), Dan grada 
Slatine (Slatina), Mirko Kosmat (Petrinja) 
 

Sustav uvrštavanja međunarodnih klupskih natjecanja u Kalendar natjecanja HHS-a 
 
Međunarodna klupska natjecanja sukladno Pravilniku o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih 
natjecanja HHS-a, 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. 
 

I.Hrvatska hrvačka liga 2018.g.  
 
Ligom rukovodi Liga odbor. Predsjednik Liga odbora je Pero Panić. Povjerenik liga odbora je 
Dubravko Ribarić. 
U Prvoj  hrvatskoj hrvačkoj ligi „Premijer ligi“ Ligi za prvaka u 2018.g. natječu se:  
HK „Petrinja“ , HK „Vindija“, HK „Sesvete“, HK „Sesvetski Kraljevec“, HK „Metalac“ i HK „Sisak“ 
Održano je 9 kola “Premijer lige”, Nakon održanog posljednjeg kola dobiti ćemo pobjednika. 
 
U I HHL nastupili su sljedeći hrvački klubovi: Zagreb, Slatina i Poreč,  
U Zagrebu je 08. 12. održan turnir I HHL. Pobjednik I HHL je Hrvački klub Zagreb. 
 

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.  
Određene akcije financirali su hrvački klubovi u suradnji sa HHS-om. 
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. 
Naš predstavnik u Skupštini HOO-a je Alen Runac. U slučaju spriječenosti službenog predstavnika 
na sjednice Skupštine HOO-a upućujemo zamjenskog predstavnika. 
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Suradnja sa Kineziološkim fakultetom 
Suradnja sa KIF-om je vrlo dobra. Više naših sportaša studira na sveučilišnom studiju, stručnom 
preddiplomskom studiju za Izobrazbu trenera i specijalističkom diplomskom studiju za Izobrazbu 
trenera . Na Hrvatskom institutu za Kineziologiju se provodi program za osposobljavanje voditelja 
trenera iz hrvanja. 
U suradnji za KIF-om Udruga hrvačkih trenera Hrvatske organizirala je Seminare za trenere hrvanja 
u Krapinskim Toplicama 19.-20. 01. 2018. g. i u Poreču 23.-24. 06. 2018. g. 
Mario Baić izvaredni profesor na KIF-u, je kao član Znanstvene komisije UWW-a, sudjelovao na 
sastanku komisije za vrijeme Svjetskog prvenstva za Juniore u Trnavi (Slovačka), te na simpoziju 
komisije u Kijevu (Ukrajina). 
 

Redovni Kongres UWW-a u Budimpešti Mađarska 
Na redovnom kongresu Svjetske hrvačke federacije Hrvatski hrvački savez prisustvovali su Vladimir 
Bregović i Davor Jakubek, Hrvatski hrvački savez predstavljao je predsjednik Vladimir Bregović. 

 

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 u vlasništvu ima jedan kombi novijeg datuma i jedan novi kombi kojega 
otplaćujemo na leasing. Troškove održavanja kombija i rate leasinga podmirujemo kroz naše 
aktivnosti, a također redovno plaćamo troškove osiguranja, redovnih servisa i popravaka za oba 
kombija. 

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-u i Državnu reviziju. 
 

Potrebe državne reprezentacije 

- Iznalaženje kvalitetnih sponzora i stvaranje još bolje materijalne osnove HHS-a 
- Angažiranje stranog trenera reprezentacija, radi poboljšanja rada s najkvalitetnijim hrvačima 

u svim dobnim skupinama. 
- Angažiranje psihologa za rad sa pojedinim članovima reprezentacije  

 

 

 
 

  Glavni tajnik HHS-a: 

Davor Jakubek 

 


