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R A S P I S 
 

Vrsta natjecanja: 29. PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U 

AKROBATSKOM ROCK'N'ROLL-U 

Mjesto:  Vrbovec, Sportska dvorana OŠ Marija Jurić Zagorka, 

Brdo 12a 

Datum:  subota, 11. 12. 2021. 

Početak:  prednatjecanja 13:00 sati, završnica 18:00 sati 

Kategorije: MINI; MJ2, MJ1, SJ, C, CDS, An, MCCS, MCFS,  

FORMACIJE sve 

Turnirsko vodstvo: Alan Miletić, Sandra Miletić, KOP 

Suci: 1. Ana-Marija Vitko 

 2. Namik Trutović 

 3. Marko Rus 

 4. Boštjan Pavček 

 5. Roman Lampeter 

 6. Renata Šut 

 7. Elvir Avdagić 

Delegati: Dragana Gomaz, Ratimir Mesić 

Glazba:  na mail sandra.miletic@inet.hr, 8.12.2021. zaključno 

Plesni podij:  parket, dimenzije prema pravilima HRRS-a 

Nagrade:  medalje, pehari, diplome 

Rok prijave: 1.12.2021. 

 

PRIJAVE NATJECATELJA I TRENERA SU MOGUĆE ISKLJUČIVO PREKO INTERNET 

SUČELJA HRRS-a! 

 

Uplatu startnina molimo izvršiti na žiro račun kluba, molimo do petka dan prije natjecanja. 

IBAN: HR4623600001101587317, ARRK BUBA, Rendićeva 30, Zagreb 

 

 

Napomene:  1. Ulaz u dvoranu otvoren je od 11,00 sati 

2. Podizanje startnih brojeva do 12,00 sati. 

3. Voditelji klubova odgovorni su za red u svlačionicama. 

4. Natjecatelji se natječu na vlastitu odgovornost  
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Provedba epidemioloških mjera na natjecanju 
 
 

Na Prvenstvu Republike Hrvatske primjenjuju se mjere propisane odlukom Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske od 5. 11. 2021. (Narodne novine 119/21) i odlukom 
o produženja važenja mjera od 30. 11. 2021. za okupljanja na javnim mjestima. 
 
Prema navedenim mjerama biti će organiziran na sljedeći način: 

Treneri i natjecatelji 

- Ulaz je otvoren od 11:00 sati, dva sata prije početka natjecanja, kako bi klubovi 
ušli na natjecanje prema potrebama 

- Sportaši dolaze u pratnji trenera 

- Sva djeca mlađa od dvanaest (12) godina (na dan natjecanja) dobivaju na ulazu 
narukvice s kojima ulaze na natjecanje. Narukvice trebaju imati tijekom cijelog 
natjecanja 

- Treneri, sportaši stariji od 12 godina dužni su predočiti osobni dokument i 
važeću COVID potvrdu (potvrda o cijepljenju, PCR test (72 sata), antigenski test 
(48 sati), potvrda o preboljenju (unazad 6 mjeseci)), u koja se na ulazu 
kontrolira. Nakon toga dobivaju narukvicu s kojom mogu biti na cijelom 
natjecanju. 

 

Treneri, turnirsko vodstvo, organizatori i sudci moraju imati maske tijekom turnira. 

Natjecatelji moraju imati maske samo za vrijeme boravka na tribinama. 
 

Ulaz gledatelja 

- Gledatelji ulaze na poseban ulaz. Svi stariji od 12 godina moraju imati važeću 
COVID potvrdu koja će se kontrolirati uz osobni dokument.  

- Gledatelji moraju imati zaštitnu masku cijelo vrijeme boravka na tribinama. 

 

Klub organizator u petak prije natjecanja organizira antigensko testiranje, po cijeni od 
70 kn, od strane licenciranog laboratorija. Trenerima, sportašima i gledateljima kojima 
je potrebno testiranje za PRH, mogu doći na testiranje uz prethodnu najavu. Molimo 
zainteresirane da se najave do 8.12., kako bi nam olakšali organizaciju. Točno vrijeme 
testiranja biti će javljeno kasnije (u popodnevnim satima) u Maksimiru. 

Molimo Klubove da nam propisane excel tablice natjecatelja dostave do srijede 8.12. 

 

Sandra i Alan Miletić 


