
 

HRVATSKI 
KICKBOXING SAVEZ 

Poziv na natjecanje 
 

 

HRVATSKO PRVENSTVO 
U LOW KICKU  

ZA JUNIORKE I JUNIORE 
 

Opatija, Sportska dvorana "Marino Cvetković" 
Subota, 14. travnja 2018. 

 

 
 

ORGANIZATOR:    HRVATSKI KICKBOXING SAVEZ 
IZVRŠNI ORGANIZATOR:  KBK "Opatija Fight Club" 
         (Samanta Križmanić - 091 4099 843) 
 
 
 

PROGRAM: 
Srijeda,  11.04.2018. do 23:59   - on line prijave natjecatelja 
Četvrtak,  12.04.2018.  do 18:00   - određivanje ždrijeba (izbornici) 
Petak;  13.04.2018. 08:00   - objava ždrijeba na www.kickboxing.com.hr  
  19:00 do 22:00  - kontrolno vaganje u dvorani 
Subota;  14.04.2018. 08:00 do 09:00  - kontrolno vaganje u dvorani 
  09:30   - svečano otvaranje 
  od 10:00   - početak natjecanja - kvalifikacijske i finalne borbe 
 Natjecanje se odvija po kolima - osmina, četvrtfinala, polufinala i na kraju finalne borbe) 
 Borbe se odvijaju u 3 runde po 2 minute s pauzom između rundi od 1 minute. 
 
 

 

PRIZNANJA 
 Natjecatelji za osvojeno prvo, drugo i dva treća mjesta dobivaju medalje i diplome. 
 Posebnu diplomu i pehar dobiva najbolji klub državnog prvenstva. 
 Za titulu prvaka Hrvatske mora biti održana najmanje jedna borba.  
 Ukoliko je u pojedinoj težinskoj skupini prijavljen samo jedan natjecatelj, isti se ima pravo boriti u 

sljedećoj težinskoj skupini u kojoj postoji konkurencija. 
 
 

 

TEŽINSKE SKUPINE: 
 Juniori: -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg  
 Juniorke: -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 
 



 

PRAVO NASTUPA: 
 Pravo nastupa imaju samo natjecatelji registrirani za 2018. godinu pri registracijskom odboru HKBS-a 
 Pravo nastupa imaju članovi klubova koji su riješili članske obaveze za 2018. godinu (prijavnica kluba 

i uplaćena članarina). 
 Pravo vođenja natjecatelja imaju samo treneri s važećom licencom za 2018. godinu 
 Natjecatelji su obavezni imati i pri vaganju predočiti liječničko uvjerenje da su sposobni nastupiti na 

kickboxing natjecanjima ne starije od 6 mjeseci. 
 Poželjno je da natjecatelji imaju dodatno osiguranje za slučaj nezgode. 
 Natjecatelji su dužni Sportsku knjižicu predati prije prvog izlaska u ring, a dobiti će je nakon izgubljene 

borbe odnosno nakon pobjede u finalu s upisanim podacima o sudjelovanju i ostvarenju na drž. prvenstvu. 
 Na juniorskom prvenstvu smiju nastupiti juniori i juniorke koji rođeni u razdoblju od 14. rujna 1999. 

godine do 14. rujna 2002. odnosno natjecatelji koji 14. rujna 2018. imaju 16, 17 i 18 godina. 
 Iznimno, uz posebnu suglasnost roditelja/staratelja i trenera - voditelja u juniorskoj kategoriji mogu 

nastupiti natjecatelji godinu dana mlađi, odnosno rođeni nakon 14. rujna 2003. godine, odnosno 
natjecatelji koji 14. rujna 2018. godine imaju 15 i više godina. 

 Svi natjecatelji nastupaju na osobnu odgovornost i na odgovornost trenera-voditelja, a natjecatelji 
mlađi od 18 godina nastupaju uz suglasnost roditelja/staratelja. 

 Natjecatelj koji na kontrolnom vaganju ne zadovolji prijavljenu težinu, neće moći nastupiti na državnom 
prvenstvu. Nisu moguće promjene ždrijeba i prebacivanje natjecatelja u višu težinsku skupinu. 

 

 
 

STARTNINA: 
Startnina u iznosu od 100 kuna uplaćuje se pri kontrolnom vaganju za svakog prijavljenog natjecatelja 
(bez obzira na nastup). 
 

 
 

ZAŠTITNA OPREMA: 
 Natjecatelji nastupaju samo u odobrenoj zaštitnoj opremi prema WAKO pravilima (naglašava se: štitnici za 

potkoljenice tzv. sock type - navlače se na potkoljenice kao čarapa, a s prednje strane imaju štitnik koji 
pokriva potkoljenicu i rist, nisu dozvoljene MMA kratke hlače, niti kratke hlače s "Thai" oznakama) 

 Natjecatelji u crvenom kutu obavezni su nositi crvenu kacigu i crvene rukavice, a natjecatelji u plavom 
kutu plavu kacigu i plave rukavice.  

 Dozvoljena zaštitna oprema je oprema od proizvođača TOP TEN, ADIDAS i PRIDE. 
 

 
 

PRIJAVE NATJECATELJA: 
 Prijave natjecatelja primaju se isključivo on-line  na  www.kickboxing.com.hr 
 Prijave se zaprimaju do srijede, 11. travnja 2018. u 23:59 sati, nakon čega će automatski biti 

onemogućene prijave. 
 Natjecatelji koji nisu prijavljeni u predviđenom roku, neće se moći naknadno prijaviti i neće moći 

nastupiti na državnom prvenstvu 
 Natjecatelji / klubovi koji ne pristupe kontrolnom vaganju i registraciji, a nisu se prije krajnjeg roka za 

prijave odjavili i nemaju za to opravdani zdravstveni razlog (liječnička potvrda), plaćaju startninu od 
100 kn, ali se brišu sa ždrijeba i ne uvrštavaju se u izvještaje s natjecanja 

 Službenom on-line prijavom natjecatelja treneri-voditelji garantiraju točnost podataka, potvrđuju da su 
upoznati i prihvaćaju svim pravilima HKBS-a i WAKO svjetske kickboxing federacije o registraciji 
natjecatelja, pravilima borenja i sportskog i fair play ponašanja te o provođenju natjecanja i obavezuju 
se na njihovo poštivanje.  

 Službenom on-line prijavom natjecatelji, treneri, voditelji i službene osobe postaju registrirani 
sudionici sportskog kickboxing natjecanja sa svim pravima i obavezama sukladno Zakonu o športu, 
Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima te pravilima HKBS-a i WAKO-a. 

 

 

Pripremio: 
Romeo Deša  
- predsjednik Natjecateljsko-registracijskog odbora HKBS-a 


