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PRVENSTVO ZAGREBA 12.06.2021.
BORBE POJEDINAČNO I EKIPNO WKF uzrasti
Datum i mjesto održavanja: Nedjelja, 12.06.2022. – Sportska dvorana Peščenica, Ulica Grada Gospića 1
Okvirna satnica prvenstva:
13.30 sati vaganje seniori/seniorke – 14.00 početak natjecanja
14.00 sati vaganje ml.seniori/ml.seniorke – 14.30 početak natjecanja
14.30 sati vaganje juniori/juniorke – 15.00 početak natjecanja
16.00 sati vaganje kadeti/kadetkinje – 16.30 početak natjecanja

UZRAST
Kadeti
Kadetkinje
Juniori
Juniorke
Mlađi seniori

GODINE NA DAN
NATJECANJA
14,15
16,17

TEŽINSKE KATEGORIJE
M: -52, -57, -63, -70, +70
Ž: -47, -54, +54
M: -55, -61, -68, -76, +76
Ž: -48, -53, -59, +59

TRAJANJE
BORBE

EKIPNO

2 minute

3+1

2 minute

3+1

M: -60, -67, -75, -84, +84

3 minute

Ž: -50, -55, -61, -68, +68
M: -60, -67, -75, -84, +84

3 minute
3 minute

5+2

Ž: -50, -55, -61, -68, +68

3 minute

3+2

18,19,20
Mlađe seniorke
Seniori

NE

18+
Seniorke

Napomena: U svakom WKF uzrastu, pojedinačno i ekipno smiju nastupiti godinu dana mlađi natjecatelji, a pravo
nastupa imaju natjecatelji koji imaju starosni uvjet ispunjen na dan natjecanja.
Natjecatelji trebaju ponijeti neki od navedenih identifikacijskih dokumenata - domovnica, putovnica, osobna ili
zdravstvena iskaznica. Prijavljeni natjecatelji za koje se utvrdi da su premladi ili prestari za nastup, biti će
diskvalificirani. Klub može prijaviti samo jednu ekipu po kategoriji.
Vaganje će se obavljati na službenoj digitalnoj vagi, tolerancija će biti 0.7kg (iznad i ispod prijavljene kategorije). Stoga
molimo trenere da točno izvažu i prijave svoje natjecatelje. Svi natjecatelji u borbama moraju pristupiti vaganju u
donjem dijelu kimona i majici. Svi prijavljeni natjecatelji moraju biti registrirani članovi HKS-a. Prijavljeni natjecatelji
koji nisu evidentirani u Registru, nemaju pravo nastupa. Svi natjecatelji moraju imati važeći (ne stariji od 6 mjeseci)
liječnički pregled, koji može biti upisan u knjižicu HKS-a, klupsku knjižicu ili na posebnoj potvrdi. Skupne liste nisu
važaće. Natjecatelj na zahtjev natjecateljske komisije mora predočiti isti, ili će biti diskvalificiran. Na dan natjecanja u
dvorani nije dozvoljeno obavljanje liječničkog pregleda.
PRIJAVOM NATJECATELJA ODGOVORNA OSOBA POTVRĐUJE DA SU SVI NATJECATELJI
UREDNO REGISTRIRANI ČLANOVI HKS-a, DA IMAJU VAŽEĆI LIJEČNIČKI PREGLED I
ODGOVARAJUĆU STAROST!

