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2. NOGOMET   (M/Ž) 
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4. TENIS   (M/Ž) 
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8. KOŠARKA   (M/Ž) 
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13. BOĆANJE   (M/Ž) 

14. RUKOMET   (M/Ž) 

15. BADMINTON  (M/Ž) 

16. KOTURALJKANJE (M/Ž) 

 
 
     

  



 

 
PROVEDBA NATJECANJA 

 

 
1. STOLNI TENIS 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi igrači, neovisno o dobi i spolu  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za moguće 

nastale ozljede 
5. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na turniru 
6. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
7. Svi susreti se igraju na tri dobivena seta a kvalifikacije se igraju u grupama 3-4 

natjecatelja po sustavu svatko sa svakim 
8. Stolnoteniski turnir se igra po prilagođenim HTS i ITTF pravilima za međunarodna 

natjecanja 
9. Natjecanje će se održati na butterfly plavim stolovima te butterfly mrežicama i 

lopticama 
10. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
11. Organizator osigurava nagrade i medalje za četiri prvoplasirana natjecatelja 

 
 

 
 
 

 
  



 
2./ 3. NOGOMET / MALI NOGOMET 

 
  
 
Opći uvjeti: 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji. 
2. Prijaviti se mogu svi igrači stariji od 16 godina, neovisno o spolu 
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za moguće 

nastale ozljede 
5. Momčad se sastoji od maksimalno 16 igrača (mali nogomet 9) 
6. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
7. Utakmice se igraju 2x30 minuta sa 10 minuta stanke u poluvremenu (mali nogomet 

2x15min) 
8. Nogometni turnir će se odvijati po prilagođenim propozicijama HNS-a 
9. Turnir u velikom nogometu će se održati na travnatom terenu standardnih dimenzija, 

a mali nogomet na umjetnoj podlozi (gumena-tartan). 
10. Cjelokupna provedba natjecanja u nogometu je pod ingerencijom povjerenika - 

koordinatora za nogomet 
11. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri prvoplasirane momčadi 

 
  



 
              4. TENIS 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Za natjecanje u tenisu mogu se prijaviti igrači iznad 16 godina starosti 
2. Natjecatelji  će biti razvrstani u kategorije -30  i + 30 godina 
3. Natjecatelji mogu nastupati pojedinačno, u parovima i mješovitim parovima 
4. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
5. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
6. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
7. Svi susreti se igraju na dva dobivena seta 
8. Teniski turnir će se igrati po prilagođenim ITF i HTSV pravilima  
9. Natjecanje će se održati na zemljanim teniskim terenima 
10. Način natjecanja i ždrijebanje će se izvršiti nakon zadnje prijave igrača  
11. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
12. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri prvoplasirana natjecatelja 
 

 
  



 
5. ODBOJKA NA PIJESKU 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi igrači, neovisno o dobi i spolu  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
5. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
6. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
7. Svi susreti se igraju na tri dobivena seta  
8. Natjecanja na turniru odbojke na pijesku se igra po  HSOP pravilima za 

međunarodna natjecanja 
9. Provedbom natjecanja rukovodi Natjecateljska povjerenstvo ili  povjerenik za 

natjecanje 
10. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri  prvoplasirane ekipe 
 

  



 
6. ODBOJKA 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu sve osobe pripadnici Hrvatskog nacionalnog korpusa, 

neovisno o dobi i spolu  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
5. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
6. Svi susreti se igraju na tri dobivena seta  
7. Ekipa se sastoji od 12 igrača od kojih dva mogu biti libero 
8. Visina mreže je 243 cm za muškarce odnosno 224 cm za žene 
9. Turnir u odbojci će se održati u sportskoj dvorani. 
10. Natjecanje će se održati prema odredbama Pravilnika o natjecanjima HOS-a i 

Međunarodnih pravila odbojkaške igre 
11. Natjecanje se može odvijati liga i kup sustavom a odluka o tomu će se donijeti 

temeljem broja prijavljenih ekipa 
12. Provedbom natjecanja rukovodi Natjecateljska komisija od tri člana koju 

određuje HOS 
13. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri prvoplasirane ekipe 

 
 
  



 
7. ATLETIKA - KROS 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi sudionici HSI, neovisno o dobi i spolu  
3. Svaki prijavljeni natjecatelj mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj 

sposobnosti  
4. Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran 

za moguće nastale ozljede 
5. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

krosu 
6. Atletski kros će se provesti po prilagođenim HAS i IAAF pravilima za 

međunarodna atletska natjecanja 
7. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
8. Organizator osigurava nagrade i medalje za sve sudionike krosa koji istrče 

predviđenu dužinu kros staze 
9. Atletski kros na Hrvatskim sportskim igrama će se održati na RŠC „Bundek“ u 

Zagrebu. Kros staza je vrlo kvalitetna prirodna zemljana staza koja će  biti će 
odgovarajuće obilježena smjerokazima i barijerama, tamo gdje su potrebne, 
tako da sudionike ne dovodi u zabludu glede smjera i puta prema ciljnoj 
ravnini. 

 
 
  



 
8. KOŠARKA 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu sve osobe pripadnici Hrvatskog nacionalnog korpusa, 

neovisno o dobi i spolu  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
5. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
6. Ekipa se sastoji od 12 igrača-ica  
7. Plasman ekipa određuje se Pravilima Košarkaške igre 
8. Službena lopta za igranje je SPALDING TF 1000, za muškarce veličina 7 a za 

ženske veličina 6 
9. Natjecanje će se održati prema odredbama Pravilnika o natjecanjima HKS-a, 

Pravilima košarkaške igre i Propisnika 
10. Natjecanje se može odvijati liga i kup sustavom a odluka o tomu će se donijeti 

temeljem broja prijavljenih ekipa 
11. Natjecanje će se održati u sportskoj dvorani 
12. Provedbom natjecanja rukovodi Natjecateljska komisija od tri člana koju 

određuje ZKS 
13. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri prvoplasirane ekipe 

 
  



 
9. PLIVANJE 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Prijaviti se mogu svi plivači do 30 godina starosti  
2. Natjecatelji – plivači se mogu prijaviti za bilo koju plivačku disciplinu 
3. Natjecatelji će biti raspoređeni u dobne skupine kojima pripadaju po Pravilima 

HPS-a 
4. Svaki prijavljeni plivač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj 

sposobnosti  
5. Svaki plivač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
6. Natjecanje će se održati na 50 metarskom otvorenom bazenu u okviru Općeg 

Hrvatskog plivačkog prvenstva 
7. Natjecatelji će biti raspoređeni u kvalifikacijske skupine po prijavljenom 

vremenu po disciplini u kojoj će se natjecati 
8. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

Prvenstvu 
9. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje HPS-a i vrhovni 

sudac 
10. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri prvoplasirana natjecatelja po 

dobnim skupinama 
 

  



 
10. RAGBI 7 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u seniorskoj dobnoj kategoriji 
2. Natjecanje će se održati u kategoriji  „Ragbi 7“ 
3. Prijaviti se mogu sve momčadi koje imaju 12 igrača  
4. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
5. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
6. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
7. Svi susreti se igraju po dva poluvreme na dva  puta po deset minuta sa dvije 

minute pauzena na poluvremenu 
8. Ragbijaški turnir se održava samo ako se prijave najmanje  četiri momčadi 
9. Natjecanje će se održati po aktualnim Pravilima igre u Ragbiju 7, izdanim od 

međunarodne ragbi federacije (IRB), sa varijacijama za ragbi 7 
10. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje  
11. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri prvoplasirane momčadi 

 
  



 
11. JUDO 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi judaši (ce), neovisno o boji pojasa (kvalitativni rang)  
3. U prijavi je obvezatno navesti boju pojasa 
4. Svaki prijavljeni natjecatelj mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj 

sposobnosti  
5. Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran 

za moguće nastale ozljede 
6. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
7. Borbe u muškoj i ženskoj konkurenciji traju 4 minute 
8. Težinske kategorije za muškarce su: 66kg, 73kg, 81kg, 90kg i +90kg 
9. Težinske kategorije za žene su: 52kg, 57kg, 63kg, 70kg i +70kg 
10. Za sve kategorije dozvoljena tolerancija u težini je 1kg  
11. Natjecanje će se održati prema Pravilniku HJS, po sustavu duplog repasaža a 

u kategoriji sa 4 ili manje natjecatelja po sustavu „svatko sa svakim“ 
12. Postoji mogućnost promjene sustava s obzirom na broj prijavljenih judaša 
13. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
14. Organizator osigurava nagrade i medalje za četiri prvoplasirana natjecatelja 

(zlatna, srebrna i dvije brončane medalje) 
 
 

  



 
12. BADMINTON 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi igrači, neovisno o dobi i spolu  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
5. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
6. Natjecatelji mogu nastupati pojedinačno, u parovima i mješovitim parovima 
7. Svaka momčad (parovi) mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
8. Kvalifikacijski susreti se igraju na dva dobivena gema do 15 a  razigravanje za 

poredak na jedan dobiveni gem do 21 ili dva do 15, ovisno o broju prijavljenih 
igrača ( a u slučaju manjeg broja igrača i po sustavu „svatko sa svakim“) 

9. Badmintonski turnir se igra po Pravilniku za natjecanja Hrvatskog 
badmintonskog saveza  

10. Na turniru se igra pernatim lopticama  
11. Turnir se održava u sportskoj dvorani 
12. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
13. Organizator osigurava nagrade i medalje za četiri prvoplasirana natjecatelja ili 

para 
 
 
 

  



 
13. BOĆANJE 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi igrači, neovisno o dobi  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
5. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
6. U ekipnom natjecanju svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u 

sportsku opremu (sportske majice iste boje) 
7. Sustav natjecanja će se odrediti tek nakon dolaska i registracije prijavljenih 

igrača ili trojki te će isti biti obrazložen sudionicima boćarskog turnira 
8. Boćarski turnir će se igrati po prilagođenim HBS i  pravilima za međunarodna 

natjecanja 
9. Boćarski turnir će se održati u natkrivenom boćalištu standardnih dimenzija na 

tvrdoj podlozi (beton, pijesak) 
10. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
11. Organizator osigurava  medalje za tri prvoplasirana natjecatelja (trojke) 

 
 

  



 
 

14. TAEKWONDO 
 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Pravo nastupa u sportskim borbama imaju osobe sa navršenih 16 – 30 godina 
i minimum zeleni pojas 6 Kup 

2. Pravo nastupa u formama imaju osobe sa navršenih 16 i više godina 
3. Natjecatelj može nastupiti samo u jednoj težinskoj odnosno dobnoj kategoriji  
4. Svaki prijavljeni natjecatelj mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj 

sposobnosti  
5. Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran 

za moguće nastale ozljede 
6. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
7. Težinske kategorije za muškarce su: -54kg, -58kg, -63kg, -68kg i -74kg, -

80kg, -87kg, +87kg 
8. Težinske kategorije za žene su: -46kg, -49kg, -53kg, -57kg i -62kg, -67kg, -

73kg, +73kg 
9. Natjecatelji moraju osigurati vlastitu zaštitnu opremu (DaeDo nanožnice sa 

senzorom, kacigu, štitnike za ruke i noge, rukavice, gumu za zube i 
suspenzor) 

10.  Natjecanje će se održati prema (prilagođenim) propisima WTF, ETU i HTS 
11. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
12. Organizator osigurava nagrade i medalje za četiri prvoplasirana natjecatelja 

(zlatna, srebrna i dvije brončane medalje u svakoj kategoriji) 
 

 
  



 
15. RUKOMET 

 
 
Opći uvjeti: 

 
 

1. Svi natjecatelji su u seniorskoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi igrači (ce) sa navršenih 16 i više godina 
3. Ekipu sačinjava 12 igrača (ica)  
4. Svaki prijavljeni igrač (ica) mora imati potvrdu  liječnika o zdravstvenoj 

sposobnosti  
5. Svaki igrač (ICA) nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran 

za moguće nastale ozljede 
6. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
7. Svaka momčad mora biti jednobrazno obučena u sportsku opremu 
8. Svi susreti se igraju kup sustavom 
9. Rukometni turnir se igra po HRS pravilima za međunarodna natjecanja 
10. Rukometni turnir igra se u sportskoj dvorani 
11. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje  
12. Organizator osigurava nagrade i medalje za tri  prvoplasirane ekipe 

 
 

 
 

  



 
16. KOTURALJKANJE 

 
 
Opći uvjeti: 
 

1. Svi natjecatelji su u istoj dobnoj kategoriji 
2. Prijaviti se mogu svi igrači, neovisno o dobi  
3. Svaki prijavljeni igrač mora imati potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti  
4. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost i organizator nije odgovoran za 

moguće nastale ozljede 
5. Malodobni natjecatelji trebaju imati pismenu suglasnost roditelja za nastup na 

turniru 
6. Natjecanje na koturaljkama će se održati po pravilima Hrvatskog 

koturašljkaškog saveza i Europske federacije 
7. Natjecanje na koturaljkama će se održati na rolerskoj stazi na Jarunu 
8. Provedbom natjecanja rukovodi povjerenik za natjecanje i vrhovni sudac 
9. Organizator osigurava  medalje za tri prvoplasirana natjecatelja (trojke) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomene:  
 
ukoliko ima dovoljno zainteresiranih i za druge pojedinačne sportove organizator će 
se potruditi iste organizirati (šah, golf, karate…). 
 
Za sve navedene propozicije za pojedine sportove u slučaju potrebe mogu se 
prilagoditi broju igrača i dobnoj skupini i kvalitativnim razredima. 
 
 
 


