
                
 
 

POVJERENIK NATJECANJA 
 

 
O D L U K A  br. 26/2016. 

 
Prvenstva Hrvatske u ragbiju 7 za seniore 

 
Na kvalifikacijskim turnirima za PH u ragbiju 7 za seniore koji su odigrani po regijama u 
završni turnir kvalificirale su se slijedeće momčadi: 
 
iz regiji „Jug”:  

- Nada  
- Sinj 
- Invictus Dubrovnik 
 

te iz regije „Sjever”: 
 - HARK Mladost 
 - RK Novi Zagreb 
 
RK Rudeš kao treće plasirana momčad u regiji „Sjever” neće nastupiti zbog ozlijeda igrača. 
U traženju treće momčadi iz regije „Sjever” kontaktirani su, po redoslijedu plasmana na 
kvalifikacijskom turniru, RK Rijeka, RK Sisak te RK Lokomotiva, ali su svi odustali od 
sudjelovanja na završnom turniru zbog nedostatka igrača ili iz financijskih razloga. Iz regije 
„Jug” kontaktiran je predstavnik RK Šibenik, ali zbog nedostatka vremena i financija i oni su 
bili prisiljeni odustati. 
 
Završni turnir PH u ragbiju 7 za seniore odigrat će se u Sisku, 18. 06. 2016. s početkom u 14 
sati. Sastanak turnirskog odbora i predstavnika momčadi sudionika bit će održan u 13 sati. 
Delegat turnira, te ujedno i predsjednik turnirskog odbora bit će g. Denis Veličković, te ostali 
članovi Bojan Colnago i Silvio Živanović.  
 
 

 

II. turnir PH u ragbiju 7 za seniorke 

 

Na II. turniru za PH u ragbiju 7 za seniorke nastupit će slijedeće momčadi: 
 
iz regije „Jug”: 
 - RK Nada 
 
te iz regije „Sjever”: 
 - ŽARK Mladost 

 
 
RK Sinj i RK Zagreb su odustali od natjecanja zbog poslovne spriječenosti i ozlijeda igračica.  

HRVATSKI RAGBIJAŠKI SAVEZ 



 
II turnir PH u ragbiju 7 za seniorke odigrat će se u Sisku, 18. 06. 2016. s početkom u 14 sati. 
Sastanak turnirskog odbora i predstavnika momčadi sudionika bit će održan u 13 sati. 
Delegat turnira, te ujedno i predsjednik turnirskog odbora bit će g. Denis Veličković, te ostali 
članovi Bojan Colnago i Silvio Živanović.  
 
 
 
 

 
Zagreb; 16. 06. 2016. godine. 

 
 
                   Povjerenik natjecanja 

                                Silvio Živanović 


