
 

 
 

 

Zagreb, 17. lipnja 2019. godine 

Predmet: Europska sveučilišna prvenstva, Poziv za volontiranje  
 
Poštovani,   

Hrvatski akademski sportski savez (HASS) će u suradnji s Europskom sveučilišnom sportskom 
organizacijom (EUSA), Hrvatskim judo savezom, Hrvatskim taekwondo savezom, Hrvatskim 
kickboxing savezom i Hrvatskim karate savezom tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine 
organizirati, po prvi puta Europsko sveučilišno prvenstvo u borilačkim sportovima (30.07.-
04.08.2019.).  

Spomenuto prvenstvo okupit će više od 1200 sudionika s oko 340 europskih sveučilišta i iz 34 
europskih zemalja te će Zagreb još jednom postati središte sportaša, studenata europskih 
sveučilišta.  

Za potrebe kvalitetne organizacije Europskih sveučilišnih prvenstava želimo uključiti oko 100 
volontera. Cilj nam je u volonterski tim uključiti što veći broj sportaša koji poznaju sportove u 
kojima će se održavati natjecanja. U tijeku su prijave za volontiranje putem službene prijavnice 
– http://bit.ly/VOLONTIRAM  

Volontere želimo uključiti u periodu održavanja Europskog sveučilišnog natjecanja u borilačkim 
sportovima od 28.srpnja do 04.kolovoza i to u sljedećim timovima: (1) tim za akreditacije i 
informatičku podršku, (2) tim za protokol – pomoć u dodjeli medalja i provedbi ceremonija 
otvaranja i zatvaranja, (3) sportski tim – pomoć u realizaciji natjecanja u dvoranama. 

Više informacija o samom natjecanju možete pogledati na  https://combatsports2019.eusa.eu/ 

U želji da promocijom Prvenstava dosegnemo najveći broj sportaša, obraćamo Vam se s molbom 
i prijedlogom provedbe promotivnih aktivnosti u Vašem savezu:  

• objavljivanje informacije o pozivu za volontiranje na mrežnim stranicama Vašeg saveza i 
putem ostalih komunikacijskih kanala, a u tu svrhu prilažemo službeni „banner“ kojeg 
možete objaviti na vašim mrežnim stranicama s izravnom poveznicom na prijavnicu 
(http://bit.ly/VOLONTIRAM). 

• slanje informacije klubovima koji djeluju u Zagrebu 

Ukoliko smatrate da postoji prostor za prezentaciju volonterskog programa sportašima, molimo 
Vas da nas kontaktirate.  

Za sva ostala pitanja molim Vas kontaktirajte kolegicu Ivanu Aničić voditeljicu volonterskog 
programa putem mobitela: 091/161-0179 ili putem elektroničke pošte – 
ivana.anicic@unisport.hr. 

S osobitim poštovanjem, 
 

Davor Habljak 
Glavni tajnik 

Hrvatski akademski sportski savez 
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