
 

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 2021  

ZA MLAĐE KADETE U13 I MLAĐE JUNIORE U17 

Organizator natjecanja  
(naziv i adresa udruge,osoba 

za kontakt) 

BADMINTONSKI KLUB "MEĐIMURJE" ČAKOVEC 

Buzovečka 21, 40000 Čakovec 

Dopredsjednik kluba: Tomislav Grubić, 

mob: 098241230, e-mail: tomislav.grubic1@ck.t-com.hr 

Banka i IBAN računa PBZ HR3423400091116008964 

Datum SUBOTA 18.09.2021.  

Vrijeme SUBOTA: 09:00 – 20:00 sati 

Mjesto  Čakovec, dvorana II. OŠ ČAKOVEC, Trg pape Ivana Pavla II 1 

Konkurencije 
MLAĐI KADETI U13: M, Ž, MM, ŽŽ, MŽ 

MLAĐI JUNIORI U17: M, Ž, MM, ŽŽ, MŽ 

Rok za prijavu i odjavu 
putem E-prijave 

E-prijava prema čl. 2.11.3 i 2.12.3 NP:  

Prijava - do ČETVRTKA 16.09.2021. do 21:00 sat,  

Odjava - do PETKA 17.09.2021. do 12:00 sati. 

Pravo nastupa Prema čl. 3.5 i 2.4 NP 

Prijavninapo konkurencijama 
i način plaćanja 

MLAĐI KADETI U13: pojedinačno 60,00 kn, parovi 90,00 kn. 

MLAĐI JUNIORI U17: pojedinačno 60,00 kn, parovi 90,00 kn. 

Plaćanje za zapisničkom stolom prije početka natjecanja ili uplata na 

račun kluba (pokazati potvrdu o plaćanju). 

Mjesto i vrijeme  
održavanja ždrijeba 

Dvorana II. OŠ ČAKOVEC, Trg pape Ivana Pavla II 1, Čakovec 

> PETAK 17.09.2021. – 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. 

> SUBOTA 18.09.2021. – Ždrijeb je javan i održava se u 09:15 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: Filip Mikolaj 

Pomoćnici voditelja natjecanja: Danijel Zadravec i Tomislav Grubić 

Zdravstvena služba Karmela Vadlja 

Satnica natjecanja 
(obavezna za Prvenstva 
Hrvatske) 

SUBOTA 18.09.2021. 

08:45-09:05 Provjera prava nastupa natjecatelja i plaćanje prijavnina 

za zapisničkim stolom. 

09:05-09:10 Sastanak predstavnika klubova/udruga sa voditeljem 

natjecanja i vrhovnim sucem. 

09:15 ŽDRIJEB 

09:20 Svečano otvaranje natjecanja. 

09:30 Početak natjecanja. 

Točnu satnicu Organizator će objaviti nakon ždrijeba. 
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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 Odredit će se naknadno. 

Broj terena  
(pojedinačnih / parskih) 

Broj terena bit će određen ovisno o broju prijava (moguće varijante 

su do 4 parska terena s podlogom ROCKET i/ili do 9 parskih terena 

parket). 

Nagrade 
Medalje za tri prvoplasirana igrača/para u svim konkurencijama.  

Pehari za prvoplasirane u pojedinačnim konkurencijama. 

Smještaj 
- Hostel “ATON“ J.Marčeca bb, Nedelišće, tel: 040/821990 

- Hotel “PARK“ Z.Frankopanska bb, Čakovec, tel: 040/311255 

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 natjecanja. Napominjemo da  

pravo nastupa na Prvenstvu Hrvatske imaju hrvatski državljani 

licencirani u Savezu za udrugu 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). 

 
 

 

Epidemiološke mjere: 

1. Natjecanje se održava bez gledatelja 

2. Obavezno je mjerenje temperature na ulasku u dvoranu 

3. Popisivat će se sudionici natjecanja i popratno osoblje, ograničen je broj sudionika (do 100) 

4. Obavezna je dezinfekcija ruku, opreme i dvorane 

5. Obavezno je nošenje zaštitnih maski u dvorani, osim na igralištu 

MOLIMO PREDSTAVNIKE SVIH KLUBOVA/UDRUGA DA NA NATJECANJE DONESU POPIS IGRAČA, 
TRENERA, VODITELJA I RODITELJA KOJI DOLAZE S IGRAČIMA NA NATJECANJE, TE DA GA 
PREDAJU ORGANIZATORU PRIJE POČETKA NATJECANJA.  

U DVORANU MOGU UĆI SAMO OSOBE S POPISA KLUBOVA/UDRUGA.  

  



Izdvajamo točku 3 iz preporuka za održavanje sportskih natjecanja u zatvorenim sportskim objektima 
(prilagođeno za ovo natjecanje): 

3. Preporuke za korisnike, sportaše i djelatnike objekta  

Informiranost osoblja i korisnika: Prije početka rada odnosno otvaranja objekta potrebno je educirati 
korisnike objekta o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, 
nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom 
ponašanju i mjerama zaštite.  

Dnevno mjerenje tjelesne temperature: Sportaši, treneri, voditelji i ostali korisnici objekta trebaju prije 
dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura u jutarnjim satima viša od 
37,2°C, ili ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i 
znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih putova), osoba se treba javiti svom nadležnom obiteljskom 
liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.  

Fizička udaljenost: Tijekom boravka sportaša i drugih osoba u zajedničkim prostorijama objekta u kojem se 
održava natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od minimalno 2 metra kao 
nužnu mjeru za fizičku udaljenost.  

Maske za lice: Obavezno se korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u svim prostorijama 
objekta u kojem se održava natjecanje.  

Navlake za obuću: Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u kojima 
se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za natjecanje. Osim navlaka, moguće je i postavljanje 
specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.  

Zdravstveni djelatnici: U slučaju potrebe da zdravstveni djelatnik bude u bliskom kontaktu s natjecateljima, 
dužan je koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku masku kombiniranu s vizirom.  

Dezinfekcija i higijena opreme: Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za natjecanje, 
natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetka natjecanja.  

Konzumacija tekućina: Svakom se sportašu preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i 
ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom 
natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.  

Zadržavanje u prostorima: Nakon natjecanja sportaši se ne zadržavaju u prostorima objekta dulje nego što 
je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum. 

 
 

 

 
 

 

 


