
 

HRVATSKI 

KICKBOXING SAVEZ 

Poziv na natjecanje 
 

HRVATSKO PRVENSTVO 
 

LOW KICK   – JUNIORI, SENIORI 

LIGHT CONTACT – STARIJI KADETI 
 

Poreč, Subota, 11. travnja 2015.g. 

Sportska dvorana „Veli Jože „ – Ul. Vukovarska bb 

Organizator: HKBS 

Izvršni organizator:   KBK  „  King  „ -  Poreč 

(informacije ; 091 446 0015 – Leonardo Komšić) 

 

Program: 

 

Petak, 10.04. 

                  17:00 - 21:00       Dolazak natjecatelja, provjera dokumenata i uplata, vaganje, u    

                  dvorani „ Veli Jože „, Vukovarska bb, Poreč 

 

Subota, 11.04. 

  07:30 - 09:30 Dolazak natjecatelja, provjera dokumenata i uplata, vaganje u    

                                                           dvorani „ Veli Jože „, Vukovarska bb, Poreč 

  09:30   Otvorenje i početak natjecanja  

  19:00    Očekivani završetak natjecanja i podjela medalja, diploma i   

                                                           pehara najboljim natjecateljima i klubovima  

 
 

 

Priznanja: 

 Natjecatelji za osvojeno prvo, drugo i dva treća mjesta dobivaju medalje i diplome. 

 Posebnu diplomu i pehar dobivaju najbolji natjecatelji, natjecateljice i klubovi po disciplinama. 

 Za titulu prvaka Hrvatske mora biti održana najmanje jedna borba. Ukoliko je u pojedinoj 

težinskoj skupini prijavljen samo jedan natjecatelj, isti se ima pravo boriti u slijedećoj težinskoj 

skupini u kojoj postoji konkurencija. 
 

 

Težinske skupine: 

 

Low Kick -     Juniori:                         -51, -54,-57,-60,-63,5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg  

Low Kick -  Juniorke:                -48, -52,-56,-60, -65, -70, +70 kg  

Low Kick  -    Seniori:                    -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg  

Low Kick -     Seniorke:                   -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 

Light Contact – Stariji kadeti :              -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 

Light Contact -  Starije kadetkinje :      -42, -46, -50, -55, -60 , -65, +65 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pravo nastupa: 

 

           Ks  = kadeti stariji ( rođeni: 23.08.1999.- 22.08.2002.) 

           J  = juniori            ( rođeni: 23.08.1996. i mlađi ) 

           S  = seniori           ( rođeni: 22.08.1996. i stariji ) 

  

 Nastup je dozvoljen registriranim natjecateljima klubova koji su ispunili “Prijavnicu za 2015. godinu” 

te su podmirili članarinu za 2015. godinu. Ukoliko nije uplaćena članarina, niti klub, a niti njegovi 

natjecatelji, neće moći sudjelovati na natjecanju. Svaki klub može prijaviti neograničeni broj 

natjecatelja u svaku težinsku skupinu.  

 Svaki natjecatelj mora prilikom vaganja pokazati slijedeće dokumente: Natjecateljsku knjižicu 

HKBS-a  ili osobnu iskaznicu ili putovnicu, te važeće uvjerenje liječnika športske medicine za 2015. 

Godinu, ne starije od 6 mjeseci. Bez toga neće smjeti nastupiti! 

 Također poželjno je da natjecatelj ima i osiguranje za slučaj nezgode. 
 
 

 

 

Startnina: 

Startnina iznosi 100 kn i ista će se naplačivati prilikom dolaska na natjecanje. Ukoliko pojedini 

natjecatelj ne zadovolji prijavljenu težinu, biti će diskvalificiran i neće moći nastupiti na natjecanju.                                                                                                 

                                                                                         
 

 

 

Zaštitna oprema: 

 

-     Natjecatelji obavezno  koriste ispravnu osobnu zaštitnu opremu propisanu WAKO pravilima.  

 
  

 

 

Prijave natjecatelja: 

 

 Prijave natjecatelja primaju se isključivo online,  na  www.kickboxing.com.hr,  do srijede 08.04. 

2015.  do 22:00 sata,    Natjecatelji koji nisu prijavljeni u predviđenom roku, neće se moći 

naknadno prijaviti i ne će moći nastupiti na državnom prvenstvu. 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                              Glavni tajnik HKBS-a : 

                                                                                                                                    Zoran  Cicvara 

http://www.kickboxing.com.hr/

