
                
 
 

POVJERENIK NATJECANJA 
 

 
O D L U K A  br. 05/2016. 

 
 

1. Prvenstvo Hrvatske za mlađe kategorije  

 
 

a. Prvenstvo Hrvatske za Juniore do 18 godina 

 

U propisanom roku za natjecanje su se prijavili: 
 

1. RK Zagreb 
2. RK Sinj 
3. RK Nada 
4. HARK Mladost 

 
Sukladno Propozicijama Prvenstva Hrvatske za juniore do 18 godina, Županijski ragbijaški 
savezi dužni su organizirati natjecanje u regijama kako bi se dobio redoslijed dvije 
najbolje momčadi ( i redoslijed) iz svake regije. 
 
Natjecanje  po regijama treba završiti najkasnije do  15. 05. 2016. godine, jer bi se prema 
kalendaru natjecanja završnica trebala odigrati 22. 05. 2016. godine. 
Završnica se igra u Regiji Sjever. 

 
b. Prvenstvo Hrvatske za kadete do 16 godina 

 

U propisanom roku za natjecanje su se prijavili: 
 

1. RK Zagreb 

2. RK Sinj  

3. RK Nada 

4. HARK Mladost 

5. ARK Zrinski 

6. RK Ploče 

7. RK Makarska rivijera 
 
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. 
 

HRVATSKI RAGBIJAŠKI SAVEZ 



Natjecanje  po regijama treba završiti najkasnije do  08. 05. 2016. godine, jer bi se prema 
kalendaru natjecanja završnica trebala odigrati 15. 05. 2016. godine. 
Završnica se igra u Regiji Sjever. 

 
c. Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete do 14 godina 

 
 U propisanom roku za natjecanje su se prijavili: 
 

1. RK Zagreb 
2. RK Nada 
3. HARK Mladost 

 
Sukladno Propozicijama Prvenstva Hrvatske za mlađe kadete do 14 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 15.05.2016. godine, jer bi se prema 
kalendaru natjecanja završnica trebala odigrati 22. 05. 2016. godine. 
Završnica se igra u Regiji Sjever. 
 

Molim povjerenike natjecanja po regijama da dostave raspored natjecanja po regijama za 

sve kategorije mlađih igrača. 

 
 
 
 
Zagreb; 25. 03. 2016. godine. 

 
 
                   Povjerenik natjecanja 

                                Silvio Živanović 


