
 

 
 

Zapisnik sa 13. sjednice Natjecateljske komisije HRRS-a 

održane u Zagrebu 04.01.2019. u 11:00 sati. 

 

Prisutni: Ivan Hedl, Marijo Hrestak, Dinka Torjanac i Snježana Torjanac 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice NK 
2. Kalendar natjecanja 
3. Natjecateljski pravilnik 
4. Razno 

 

1. Usvajanje zapisnika 12. sjenice NK 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s 12. sjednice NK. 

 

2.  Kalendar natjecanja 

Pristigla je naknadna prijava ARRK Buba za organizaciju KV turnira – Zagreb Open 
16.03. 2019. Prijava je prihvaćena. 

Zbog međunarodnih natjecanja pristigle su zamolbe za promijenu datuma održavanja već 
odobrenih turnira. Zamolbe su odobrene. Novi datumi turnira su: 

ŠPK Astra, 3. Kup RH, novi datum - 09.11.2019. 

ŠARRK MEGARock, KV turnir (Božićni turnir – Petrinja ’19), novi datum - 30.11.2019. 

 
 
3.  Natjecateljski pravilnik (NP) 
 
a) 29.12.2018. trebala je biti održana Izvanredna skupština HRRS-a na kojoj bi bile 
usvojene i promjene NP-a. Zbog nedostatka kvoruma skupština nije održana već je 
umjesto nje održan radni sastanak. Na radnom sastanku potvrđena je namjera 
usklađivanja našeg pravilnika s natjecateljskim pravilima WRRC-a. Također je 
dogovoreno da se ostavi i dosadašnja C kategorija po nacionalnim pravilima kao i do 
sada. 
Sve promjene bi trebale biti potvrđene na slijedećoj skupštini. 



 

Početak primjene novih pravila je planiran za 01.03.2019. 
 
b) Prilog Natjecateljskog pravilnika – Delegat 
Ovaj prilog nije moguće samo prevesti već ga treba i prilagoditi potrebama HRRS-a. 
Između članova NK nema nijednog trenutno aktivnog delegata stoga će NK kontaktirati 
sudačku komisiju kako bi ona preuzela prilog o delegatima.  

 
 

4. Razno 
 

a) Dopis delegata s turnira održanog 16.12.2018. u Slavonskom Brodu 
Na turniru su isti natjecatelji (iz Mađarske) plesali u dvije formacije što prema našem 

NP-u nije dopušteno. 
Delegati traže naknadnu diskvalifikaciju obje formacije te da se o tome obavijesti 

mađarski savez.  
NK je kontaktirala organizatora Igora Vinkovića koji je izjavio da su Mađari bili 

upoznati s našim pravilima te da on prijave nije provjeravao već je prijave proslijedio na 
dalju obradu. 

Koliko nam je poznato delegati su prilikom ceremonije dodjele medalja uočili 
navedeni problem. Smatramo da su delegati već tada trebali reagirati te sve riješiti na 
samom natjecanju jer su delegati upravo za to i ovlašteni. NK će kontaktirati sudačku 
komisiju kako bi riješili nastalu situaciju. 

Također, obzirom da situacija nije riješena na licu mjesta NK smatra da ne treba 
naknadno, zbog naših propusta, miješati mađarski savez.  

 
Delegati su također predložili provjeravanje svake formacije poimence. NK već 

godinama ukazuje na problem natjecatelja u formacijama za koje postoji veliki problem u 
praćenju i kontroli.  

 
 

 
 

 

 

Zapisničar 

Snježana Torjanac 


