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1. Kup Hrvatske 

 

Registracija utakmica pretkola kupa Hrvatske 

 

16.03.19. Zagreb  Lokomotiva - Zagreb 0:20 * 

 

* utakmica između RK Lokomotive i RK Zagreba nije mogla započeti zbog nedovoljnog broja 
igrača RK Lokomotive.  
 
Dana 02.02.2019., u Sinju, održana je godišnja skupština HRSa te su tom priliko izvučeni i 
polufinalni parovi kupa Hrvatske. 
Parovi su slijedeći: 
 
 RK Zagreb – HARK Mladost 

 RK Nada – RK Sinj 

 
Utakmice polufinala odigrat će se 23.03.2019., a finale kupa Hrvatske 30.03.2019. u regiji Jug. 

 
 

2. Prvenstvo Hrvatske za mlađe kategorije 
 

 

a) PH U14 

 

U propisanom roku za natjecanje, koji je bio do 15.03.2019., prijavili su se: 
 
1. RK Zagreb 
2. RK Sinj 
3. RK Nada 
4. HARK Mladost 
5. RK Makarska 
6. RK Sisak 
7. RK Invictus Dubrovnik 

 
Prvi turnir održat će se 13. i 14.03.2019. u regiji Jug, a drugi turnir 4. i 5.04.2019. u regiji Sjever. 
 
Klubovi iz regije Sjever su uputili upit i zamolbu klubovima iz regije Jug za zamjenu domaćinstva 
zbog iznimne situacije igranja večine igrača iz regije Sjever na turniru u Pragu, pa postoji velika 
vjerojatnost da roditelji ne bi dopustili izbivanje odmah slijedeći vikend (kad pada turnir u regiji 
Jug).  Po donošenju odluke bit ćete obaviješteni o eventualnoj zamijeni domaćinstva. 
 



 

HRVATSKI RAGBIJAŠKI SAVEZ 
POVJERENIK NATJECANJA 

 

 

 

b) PH U16 

 
U propisanom roku za natjecanje, koji je bio do 15.03.2019., prijavili su se: 
 
1. RK Zagreb 
2. RK Sinj 
3. RK Nada 
4. HARK Mladost 

 
Sukladno Propozicijama Prvenstva Hrvatske za kadete do 16 godina, Županijski ragbijaški savezi 
dužni su organizirati natjecanje u regijama kako bi se dobio redoslijed dvije najbolje momčadi iz 
svake regije. 

 
Natjecanje po regijama treba završiti najkasnije do  12. 05. 2019. godine, jer bi se prema 
kalendaru natjecanja završnica trebala odigrati 19. 05. 2019. godine. 
Završnica se igra u regiji Jug. 
 

 

c) PH U18 

 

U propisanom roku za natjecanje, koji je bio do 15.03.2019., prijavili su se: 
 
1. RK Zagreb 
2. RK Nada 
3. HARK Mladost 

 
Sukladno Propozicijama Prvenstva Hrvatske za juniore do 18 godina, Županijski ragbijaški savezi 
trebali bi organizirati natjecanje u regijama kako bi se dobio redoslijed dvije najbolje momčadi iz 
svake regije. 

 
Natjecanje po regijama treba završiti najkasnije do 19. 05. 2019. godine, jer bi se prema 
kalendaru natjecanja završnica trebala odigrati 26. 05. 2019. godine. 
Završnica se igra u regiji Jug. 
 
Molim povjerenike natjecanja po regijama da dostave raspored natjecanja po regijama za sve 

kategorije mlađih igrača. 
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3. PH u ragbiju 7 za seniorke 

 
U propisanom roku za natjecanje, koji je bio 15.03.2019., prijavile su se slijedeće ekipe: 
 

1. RK Nada 
2. ŽRK Zagreb 

 
Odigrat će se dva turnira PH od kojih će prvi biti u regiji Jug 06.04.2019., a drugi u regiji Sjever 
27.04.2019. 
 
 

 
 
Zagreb; 18. 03. 2019. godine. 

Povjerenik natjecanja 
Silvio Živanović 


