
 

Poziv na natjecanje 
HRVATSKOG BADMINTONSKOG SAVEZA 

 

 
Dostaviti Savezu najmanje 12 dana prije natjecanja Hrvatskog kupa ili Prvenstva Hrvatske 

 

OPĆI PODACI O NATJECANJU (obavezno ispuniti) 

Puni naziv natjecanja PRVENSTVO HRVATSKE 2019. ZA VETERANE 

Organizator natjecanja  

(naziv i adresa udruge, 

osoba za kontakt) 

BADMINTONSKI KLUB OSIJEK 

Adama Reisnera 30, 31000 Osijek 

Kontakt osoba: Željko Šnur, 

mob: 091 511 0866, e-mail: badminton.osijek@gmail.com 

Banka i IBAN računa ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.   HR6124020061100740477 

Datum  NEDJELJA 10.02.2019. 

Vrijeme 09:30 - 19:00 sati 

Mjesto  Osijek, dvorana ZRINJEVAC, Adama Reisnera 46A 

Konkurencije 

VETERANI 35+: M, Ž, MM, ŽŽ i MŽ  

VETERANI 45+: M, Ž, MM, ŽŽ i MŽ 

VETERANI 55+: M, Ž, MM, ŽŽ i MŽ  

Rok za prijavu i odjavu 

putem E-prijave 

E-prijava prema čl. 2.11.2 i 2.12.2 NP:  

Prijava - do ČETVRTKA 07.02.2019. do 21:00 sat,  

Odjava - do PETKA 08.02.2019. do 12:00 sati. 

Pravo nastupa Prema čl. 3.5 i 2.4 NP 

Prijavnina po konkurencijama 

i način plaćanja 

VETERANI: pojedinačno 60,00 kn, parovi 120,00 kn. 

Plaćanje za zapisničkom stolom prije početka natjecanja ili uplata na 

račun kluba (pokazati potvrdu o plaćanju).  

Mjesto i vrijeme  

održavanja ždrijeba 

Dvorana ZRINJEVAC, Adama Reisnera 46A, Osijek 

> PETAK 08.02.2019. – Na temelju E-prijava, jakostne ljestvice i 

mogućih propusnica ravnatelj natjecanja obavlja zaključnu pripremu 

za ždrijebanje (popis natjecatelja, sheme ždrijeba, nositelji), koja se 

onda uz dogovor s voditeljem natjecanja objavljuje na TS.  

> NEDJELJA 10.02.2019. – Ždrijeb je javan i održava se u 09:45 sati, 

a vodi ga voditelj natjecanja uz prisustvo službenih predstavnika 

klubova/udruga i po završetku ga objavljuje na TS. 

Voditelj natjecanja (ili osoba 

za kontakt) 

Voditelj natjecanja: Darko Ivan Vidaković  

Pomoćnik voditelja natjecanja: Tomislav Tobijas 

Zdravstvena služba Dr. Jadranka Ban 

Satnica natjecanja 

(obavezna za Prvenstva 

Hrvatske) 

NEDJELJA 10.02.2019. 

09:30-09:40 Provjera prava nastupa natjecatelja i plaćanje prijavnina 

za zapisničkim stolom. 

09:40-09:45 Sastanak predstavnika klubova/udruga sa voditeljem 

natjecanja i vrhovnim sucem. 

09:45 ŽDRIJEB 

09:50 Svečano otvaranje natjecanja. 

09:55 Podjela medalja za HK 2018. 

10:00 Početak natjecanja.  

Točnu satnicu natjecanja za Organizator će objaviti nakon ždrijeba. 

 

 

 



 

DODATNI PODACI O NATJECANJU (nije obavezno) 

Vrhovni sudac Odredit će se naknadno prema čl. 7.4.2 NP 

Sudački dužnosnici Odredit će se naknadno prema čl. 7.6.2 NP 

Ostale službene osobe - 

Broj terena  

(pojedinačnih / parskih) 
6 terena (5 parskih) 

Nagrade 

Medalje za tri prvoplasirana igrača/para u svim dobnim skupinama i 

konkurencijama.  

Pehari za prvoplasirane u pojedinačnim konkurencijama svih dobnih 

skupina. 

Smještaj - 

Ostalo 

 

 

- Svi natjecatelji i odgovorne osobe klubova/udruga se upozoravaju 

da nastupaju na vlastitu odgovornost, te da Organizator ne snosi 

odgovornost za moguće ozljede ili nastale štete.  

- Predstavnike klubova/udruga molimo da za sve igrače pripreme i 

dostave svu potrebnu dokumentaciju u Savez prije natjecanja, te da 

poštuju upute Organizatora tijekom turnira. Napominjemo da pravo 

prijave i nastupa na Prvenstvu Hrvatske imaju hrvatski državljani 

licencirani u natjecateljskoj udruzi koja je u punopravnom članstvu 

Saveza.  

- Podsjećamo klubove/udruge da službeni predstavnik kluba/udruge 

na natjecanju treba imati ovjerenu punomoć kluba/udruge i da se 

kao takvi trebaju prijaviti Organizatoru (prema čl. 7.8 NP). 

 

 

 

 

 

 


