
 

 

HRVATSKI KARATE SAVEZ 

Natjecateljska komisija 

NK-2019-11-13 – 25 

Zagreb, 13. studenog 2019. 

 

Predmet    :   O B A V I J E S T – PH za kadete/kadetkinje, juniore/juniorke i U21 M+Ž  -- SATNICA 

 

S A T N I C A   S U B O T A  

kadetkinje 

09,30-10,00 vaganje i provjera dokumenata  

10,30  ždrijeb 

11,00  svečano otvorenje i početak natjecanja  

(redoslijed: od najbrojnije kategorije prema manje brojnim) 

JUNIORI 

11,00-11,30 vaganje i provjera dokumenata  

12,00  ždrijeb 

Natjecanje će početi nakon završetka kadetkinja a kada će to biti zavisi od broja žalbi. 

  (redoslijed: od najbrojnije kategorije prema manje brojnim) 

U21- Ž (mlađe seniorke) 

13,00-13,30 vaganje i provjera dokumenata  

14,00  ždrijeb 

Natjecanje će početi nakon završetka juniora a kada će to biti zavisi od broja žalbi. 

  (redoslijed: od najbrojnije kategorije prema manje brojnim) 



S A T N I C A   N E D J E L J A 

KADETI 

09,30-10,00 vaganje i provjera dokumenata  

10,30  ždrijeb 

11,00  svečano otvorenje i početak natjecanja  

(redoslijed: od najbrojnije kategorije prema manje brojnim) 

juniorke 

11,00-11,30 vaganje i provjera dokumenata  

12,00  ždrijeb 

Natjecanje će početi nakon završetka kadeta a kada će to biti zavisi od broja žalbi. 

  (redoslijed: od najbrojnije kategorije prema manje brojnim) 

U21- M (MLAĐE SENIORE) 

13,00-13,30 vaganje i provjera dokumenata  

14,00  ždrijeb 

Natjecanje će početi nakon završetka juniorki a kada će to biti zavisi od broja žalbi. 

  (redoslijed: od najbrojnije kategorije prema manje brojnim) 

 

 

Podsjećamo na POSTUPAK VAGANJA, PROVJERE IDENTITETA I LIJEČNIČKOG PREGLEDA: 

Na vaganje natjecatelji su dužni pristupiti isključivo u terminu za svoju kategoriju. Natjecatelj na 

vaganje dolazi bos, u donjem dijelu kimona i majici kratkih rukava, držeći u ruci identifikacijsku ispravu 

(osobnu iskaznicu ili putovnicu) te staje na vagu. Tako obučenom natjecatelju priznat će se tolerancija 

od 700 gr. Vaganje se obavlja na umjerenoj (baždarenoj) vagi Saveza. Ukoliko natjecatelj ne prođe vagu 

ima pravo na još jedno vaganje u roku od 20 min. Ukoliko natjecatelj ne prođe na drugom vaganju ili 

se ne pojavi u propisanom roku bit će diskvalificiran. Natjecatelj koji nema liječničku potvrdu da je 

sposoban a koja nije starija od šest mjeseci na dan natjecanja te  koji ne može dokazati svoj identitet 

bit će diskvalificiran. Vrijede isključivo pregledi liječnika medicine rada ili sporta. Na dan natjecanja nije 

dozvoljeno obavljanje liječničkog pregleda. 

Na parket je dozvoljen ulaz isključivo natjecateljima koji se natječu i treneru kluba za koji je natjecatelj 

registriran (trener s važećom licencom HKS-a za 2019. godinu). 



Neposredno prije početka svake borbe trener ostavlja svoju licencu na zapisničkom stolu radi provjere 

identifikacije, a po završenoj borbi istu uzima. Treneru koji dobije SHIKAKU licenca se oduzima do 

okončanja disciplinskog postupka. Ulazak na parket trenerima je dozvoljen isključivo u trenirci i 

sportskoj obući ili odijelu i cipelama. Trener koji pokuša upotrijebiti ili upotrijebi tuđu licencu bit će 

udaljen s tekućeg PH i prijavljen Stegovnoj komisiji. 

Natjecateljska komisija ne izdaje licence. U slučaju gubitka iste na vrijeme se obratite tajništvu. 

Podsjećamo trenere na sportsko ponašanje. Svako nedopušteno ponašanje rezultirat će prijavom 

Stegovnoj komisiji HKS-a. 

 

          za NK  

         Marc-Antonio Haberle 

 

Instalirajte Twitter i pratite @natjecateljska te budite trenutno informirani 

o najvažnijim događajima iz područja rada Natjecateljske komisije. 


