
ANALIZA KALENDARA 2020. 
 
 
 

Dobna skupina U11 U13 U15 U17 U19 SENIORI VETERANI 35+/45+/55+ 

Oznaka B C C C B A A 

 tjedan tjedan tjedan tjedan tjedan tjedan tjedan 

  +10  +10  +11  +10  +10  +7  +6 

HK I. krug Veljača 7 Siječanj 4 Siječanj 4 Siječanj 4 Veljača 7 Ožujak 12 Ožujak 12 

  +10  +7  +7  +7  +10  +7  +7 

HK II. krug Travanj 17 Ožujak 11 Ožujak 11 Ožujak 11 Travanj 17 Svibanj 19 Svibanj 19 

  +23  +26  +26  +26  +23  +22   

HK III. krug Rujan 40 Rujan 37 Rujan 37 Rujan 37 Rujan 40 Listopad 41   

  +4  +4  +4  +4  +4  +7  +29 

HK IV. krug Listopad 44 Listopad 42 Listopad 42 Listopad 42 Listopad 44 Studeni 48 Studeni 48 

  +5  +5  +4  +5  +5  +9  +10 

PH Prosinac 49 Studeni 47 Studeni 46 Studeni 47 Prosinac 49 Veljača 5 Veljača 6 

                

EPH     Lipanj 23     Lipanj 23   

               

 
 
  U tablici su upisani svi termini natjecanja HK, PH i EPH – upisani su mjeseci u godini i redni broj tjedna u godini (npr. "Veljača" "7").  
  
  U redcima između natjecanja su brojevi (npr. "+6") koji označavaju broj tjedana između dva natjecanja. 
 
  



Kalendar 2020. – komentari: 
 
- Kalendar je prikazan tako da se bojom grafički razdvajaju natjecanja HK/PH, međunarodna natjecanja, natjecanja podmlatka, školska natjecanja, itd. 
 
- U Kalendar je dodan stupac "Promjene" (skroz desno) u kojem će biti označene promjene u kalendaru u odnosu na prethodnu verziju 
 
- Prvenstva Hrvatske se organiziraju kao i prethodnih godina (2016.-2019.): seniorsko, veteransko i kadetsko prvenstvo priređuju kao zasebna natjecanja,  
a zajednički se priređuju prvenstva juniora i poletaraca, te mlađih juniora i mlađih kadeta. 
  
 > SENIORI – natjecanje traje dva dana, prvi dan se igraju sve konkurencije do polufinala, a drugi dan se igraju polufinala i finala. 
 > VETERANI – natjecanje traje jedan dan, 35+/45+/55+ se igra sve do kraja.  
 > U11,U19 – natjecanje traje jedan dan, U11 igra se sve do kraja, U19 se isto igra sve do kraja (U19 se može razdvojiti da se drugi dan igraju polufinala i finala). 
 > U15 – natjecanje traje jedan dan, U15 igra se sve do kraja  
 > U13,U17 – natjecanje traje dva dana, prvi dan se igraju sve konkurencije do polufinala, a drugi dan se igraju polufinala i finala. 
 
- Hrvatski kup se priređuje kao prethodnih godina (2017.-2019.): 
 
Oznaka A – zajednički se priređuju natjecanja seniora i veterana (35+/45+/55+): 
 > Natjecanje traje dva dana. 
 > Prvi dan su SENIORI, a drugi dan su VETERANI 35+, 45+ i 55+. 
 > SENIORI: u I. i III. krugu se u igraju konkurencije MS,WS,MD,WD.  
 > SENIORI: u II. i IV. krugu se igraju konkurencije MS,WS,XD. 
 > VETERANI: u I., II. i III. krugu igraju sve konkurencije. 
 > Nije nužno da ova dva natjecanja budu isti vikend i u istom gradu. 
 
Oznaka B – zajednički se priređuju natjecanja poletaraca i juniora: 
 > Natjecanje traje jedan dan. 
 > U I. i III. krugu se kod U19 igraju konkurencije MS,WS,MD,WD, a kod U11 se igraju konkurencije MS,WS.  
 > U II. i IV. krugu se kod U19 igraju konkurencije MS,WS,XD, a kod U11 se igraju konkurencije MS,WS,MD,WD. 
 
Oznaka C – zajednički se priređuju natjecanja mlađih kadeta, kadeta i mlađih juniora: 
 > Natjecanje traje dva dana. 
 > Prvi dan su U13 i U17, drugi dan je U15. 
 > U I. i III. krugu se u igraju konkurencije MS,WS,MD,WD  
 > U II. i IV. krugu se igraju konkurencije MS,WS,XD. 

 
- Nakon objavljivanja Kalendara, mogu se definirati termini za regionalna natjecanja (Regionalni kup 2019./2020., Zagrebačka liga 2020, Dalmatinska liga 2020.),  
te se onda i to treba dodati u Kalendar.  


