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Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na 
muške i na ženske osobe. 

 
Članak 1. 

Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog za sva 
natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 

 

Članak 2. 
Natjecanje se održava po ovom Propisniku i po pravilima Hrvatskog hrvačkog saveza.  
 

Članak 3. 
Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 13. i 14. Općeg propisnika.  
Prijava škole radi se sukladno članku 24. Općeg propisnika.  
Za natjecanje u hrvanju voditelji ekipe su dužni natjecatelje prijaviti elektroničkim putem po težinskim 
kategorijama u kojima će nastupati.  
Ispisanu elektroničku Prijavu škole i sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom ovlaštene 
osobe, voditelj ekipe predaje kod zapisničkog stola voditelju natjecanja i to najkasnije (15) minuta 
prije satnicom predviđenog početka vaganja, zajedno sa identifikacijskim dokumentima sukladno 
Članku 15. Općeg propisnika, koje voditelj natjecanja vraća po odlasku ekipe iz objekta. 
Poželjno je da natjecatelji sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu. 

 

Članak 4. 
Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i odvodi s 
istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim potpisom i pečatom na 
Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji službeni predstavnici škole kompetentni za rad 
s učenicima. Ekipa bez voditelja ili s voditeljem koji nije imenovan od ravnatelja škole na otisnutoj 
elektroničkoj Prijavi škole i sastava ekipe, ne može pristupiti natjecanju. Sukladno navedenom 
učenici ni u kom slučaju ne mogu biti imenovani, niti obavljati funkciju voditelja ekipe.  

 

Članak 5. 
Natjecanje je ekipno, a održava se u konkurenciji dječaka i djevojčica osnovnih škola. 
Ekipa se sastoji od minimalno tri (3), a maksimalno trinaest (13) natjecatelja u konkurenciji dječaka 
te od minimalno tri (3), a maksimalno trinaest (13) natjecatelja u konkurenciji djevojčica. 
 

Članak 6. 
U svakoj ekipi zastupljena su dva uzrasta natjecatelja i to: 
- niži uzrast – 1. do 4. razreda 
- viši uzrast –  5. do 8. razreda 

 
Članak 7. 

Natjecanje će se održati modificiranim načinom u konkurenciji 1. – 4. razreda i grčko – rimskim stilom 
od 5. – 8. razreda za dječake, a djevojčice će se natjecati stilom hrvanja za žene u oba uzrasta.  
 

Članak 8. 
Ekipa može u svakoj težinskoj kategoriji prijaviti do maksimalno dva (2) natjecatelja, a za ekipni 
poredak boduju se oba rezultata. Jedan natjecatelj može nastupiti samo u jednoj težinskoj i starosnoj 
kategoriji. 
Ako natjecatelj nastupi u dvije ili više težinskih kategorija biti će diskva lificiran i svi njegovi rezultati 
poništeni.  

 
Članak 9. 

Ekipe moraju biti sportski odjevene, sukladno Članku 17. Općeg propisnika, te po pravilima 
Hrvatskog hrvačkog saveza. 
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Članak 10. 
Težinske kategorije: 
Dječaci: 
25-30 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -49 kg, -54 kg, 54-65 kg (uzrast od 1. do 4. razreda) 
35-41 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -75 kg, 85-100 kg (uzrast od 5. do 8. razreda) 
Djevojčice: 
25-30 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -49 kg, -54 kg, 54-60 kg (uzrast od 1. do 4. razreda) 
28-33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -49 kg, -54 kg, -60 kg, 60-70 kg (uzrast od 5. do 8. razreda) 

 
Članak 11. 

Vaganje natjecatelja obavlja se na dan natjecanja, a na službenu vagu mogu stati samo jednom. 
Učenici se važu u hrvačkom dresu. 

 
Članak 12. 

Borbe traju dvije (2) runde po dvije (2) minute s pauzom između rundi od trideset (30) sekundi. 

 

Članak 13. 
Borbe se održavaju na hrvačkoj strunjači minimalnih dimenzija 8 x 8 metara. 
Ukoliko se postavi više hrvačkih strunjača, minimalan razmak između strunjača treba biti dva 
metra. 

 
Članak 14. 

Sustav natjecanja: 

• Do pet (5) natjecatelja u težinskoj kategoriji svatko sa svakim (Nordijski sistem) 

• Više od pet (5) natjecatelja eliminacijski sustav sa dvostrukim repasažom 
 

Članak 15. 
Određivanje pobjednika u borbi: 
Pobjednik je učenik koji: 

• baci protivnika na loaptice i izvede poziciju "Tuš" 

• pobjedi tehničkom nadmoći (8 bodova razlike) 

• skupi više bodova tijekom borbe 
pod uvjetom da je sve u skladu s natjecateljskim pravilnikom Hrvatskog hrvačkog saveza.  

 

Članak 16. 
Pojedinačni broj bodova učenici ostvaruju plasmanom i brojem održanih borbi. 
Ukupan broj bodova pojedinog učenika ostvaruje se zbrojem bodova za plasman i bodova po 
borbama. 
Za svaku dobivenu borbu učenik osvaja po dva (2) boda, a za svaki poraz jedan (1) bod 
 
Bodovanje se određuje prema plasmanu: 
1. mjesto – 7 bodova 
2. mjesto – 5 bodova 
3. i (4. mjesto) – 3,5 boda 
5. mjesto – 1,5 bod 
Ostala mjesta – 1 bod 
 
Zbrojem bodova svih učenika jedne ekipe dobivaju se ekipni bodovi i temeljem njih se određuje 
ekipni poredak. 
 
U slučaju jednakog broja bodova dvije ili više ekipe poredak će se određivati primjenom slijedećih 
kriterija: 
a) više osvojenih prvih mjesta  
b) više osvojenih drugih mjesta 
c) više osvojenih trećih mjesta 
d) ekipa koja ima manje natjecatelja 
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Članak 17. 
Neposredno prije početka utakmice na jednom dijelu sportskog borilišta obavezno je fotografiranje 
ekipe s voditeljem. 
Kako bi se osobni podaci i slike sudionika natjecanja mogle koristiti za potrebe Saveza te za objave 
na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Saveza potrebno je osigurati privolu sudionika, 
odnosno zakonskog skrbnika sudionika. 

 

Članak 18. 
Sudionici i posjetitelji sportskih aktivnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 
dolaskom na aktivnosti pristaju na fotografiranje i video snimanje kao sudionik ili posjetitelj javnog 
događaja. Foto i video dokumentaciju organizator, Školski sportski savez Grada Zagreba, koristit će 
isključivo za vlastitu arhivu te za objavu na mrežnim stranicama i društvenim mrežama i s njom 
postupati u skladu s Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 
 

Članak 19. 
Natjecanje se održava bez gledatelja.  

 
Članak 20. 

Upozoravamo natjecatelje i voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog reda objekta 
za natjecanje. Ekipa koja se ne pridržava kućnog reda objekta i uputa voditelja natjecanja može biti 
isključena iz natjecanja, a eventualnu počinjenu štetu snosi škola počinitelj. 

 
Članak 21. 

Voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno natjecatelji čiji nastupi nisu još 
započeli ili su završili obavezno sjede na tribinama, jer nepotrebno zadržavanje uz borilišta otežava 
rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja. 
 

Članak 22. 

Voditelji ekipa i učenici dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera i COVID protokola 
za natjecanja Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.  

 
Članak 23. 

Raspored i rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr. 
 

Članak 24. 
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza Grada 
Zagreba (temeljem Članka 40. OPĆEG PROPISNIKA). 
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