
PREDMET:

ZAPISNIK

Sa 13.  Sjednice Natjecateljske komisije koja je održana u Zagrebu 08.02.'13. godine 
u 09:00.

Prisutni: 
Komisija: Snježana Torjanac, Sandra Miletić, Damir Šut i Dinka Torjanac
Ostali: 

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice NK održane 03.12.2012.
2. Tumačenje Natjecateljskog pravilnika po zahtjevu HOO-a
3. Prijedlog IO HRRS-a, Proglašenje Pobjednika Kupa RH 
4. Zamolba ARRK Megarock Zagreb
5. Natjecateljski pravilnik
6. Glazba za prednatjecanje

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice NK održane 03.12.2012.
          Zapisnik sa 12. sjednice NK jednoglasno je usvojen.

Ad 2. Tumačenje Natjecateljskog pravilnika po zahtjevu HOO-a
HOO zatražio je od HRRS-a tumačenje Natjecateljskog pravilnika o klasifikaciji 
sporta pojedinačno i ekipno. 
NK je donijela tumačenje:

TUMAČENJE NATJECATELJSKOG PRAVILNIKA PREMA ZAHTJEVU 
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA O KLASIFIKACIJI SPORTA 

POJEDINAČNO ILI EKIPNO 

Sportsko natjecanje (dalje:natjecanje) je natjecanje koje može organizirati stalna ili 
privremena članica HRRS-a na kojem se natječu natjecateljski parovi, formacije 
( posade ) u pojedinačnoj konkurenciji.

OBRAZLOŽENJE:

Prema Natjecateljskom pravilniku HRRS-a sport Akrobatski rock'n'roll možemo 
klasificirati kao pojedinačan sport (parovi i formacije-posade ). 



Ad 3. Prijedlog IO HRRS-a, Proglašenje Pobjednika Kupa RH 
NK predlaže izmjenu članka 9. Natjecateljskog pravilnika, odnosno uvrštenje 

nacionalnih kategorija u Proglašenje Pobjednika Kupa RH.

čl. 9.
Natjecanje  za  Kup  Republike  Hrvatske  sastoji  se  od  tri  turnira,  koji  su 
ravnomjerno  raspoređeni  kroz  kalendarsku  godinu.  Da  bi  bio  uvrštenu  u 
konačnu rang listu Kupa, par/formacija mora nastupiti na najmanje dva turnira 
iz  serije. Po  završetku  serije  kupa  pobjednički  parovi/formacije  svih  
kategorija  dobivaju  pehare.  Iznimno,  parovima  koji  moraju  prijeći  iz  
kategorije MJ2 i C, tijekom iste serije, dopušteno je uvrštenje na rang  
listu i sa samo jednim turnirom. Na natjecanjima Kupa Republike Hrvatske 
mogu sudjelovati samo natjecatelji registrirani pri HRRS-u.

Natjecateljska  komisija  može  prije  izvedbe  natjecanja  za  Kup  Republike 
Hrvatske odrediti  posebne kriterije za sudjelovanje parova na natjecanju. Ti 
kriteriji moraju biti uključeni u raspis natjecanja, i vrijede samo ukoliko je raspis 
objavljen u roku koji propisuje ovaj pravilnik.

Ad 4. Zamolba ARRK Megarock Zagreb
ARRK Megarock Zagreb poslao je Zamolbu NK za odobrenje nastupa parova 

Daria Kireta – Antonio Graovac (An kategorija) i Ivana Cvitković – Luka Hatvalić (B 
kategorija),  odnosno  za  prelazak  natjecatelja  Darije  Kireta  i  Ivane  Cvitković  iz  A 
kategorije u An odnosno B kategoriju.

U skladu s čl. 34. Natjecateljskog pravilnika NK  je odobrila prelazak natjecatelja i  
nastup parova na natjecanjima.

Ad 5. Natjecateljski pravilnik
Natjecateljski pravilnik je u fazi zadnjeg čitanja prije predaje na uvid ostalim 

klubovima uoči Redovne Godišnje Skupštine HRRS-a.

Ad 6. Glazba za prednatjecanje
NK pripremila je stickove na kojima se nalazi sva glazba za prednatjecanja 

odobrena  od  strane  NK.  Organizatorima  natjecanja  stickovi  će  biti  predani  prije 
početka natjecanja.

Sastanak je završio u 10:00 sati.
     Zapisnik vodila

Dinka Torjanac


