
Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/2006,  
150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016, 98/2019, 47/2020 
i 77/2020), Skupština Hrvatskog saveza za obaranje ruke, na sjednici održanoj dana 27. 
prosinca 2022. godine, donosi 

 
 

 
 

PRAVILNIK O SUSTAVU, UVJETIMA I ORGANIZACIJI 
NATJECANJA U OBARANJU RUKE 

 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 

 
Članak 1. 

 
Sva službena natjecanja u obaranju ruke na području Republike Hrvatske organiziraju se i 
provode u duhu ovog pravilnika i važećih pravila Svjetskog saveza za obaranje ruke (nadalje 
WAF-a). 
 

Članak 2. 
 

Službenim, odnosno, natjecanjima u nadležnosti Hrvatskog saveza za obaranje ruke (nadalje 
HSOR-a) tretiraju se sva natjecanja iz Kalendara natjecanja HSOR-a i Kalendara aktivnosti 
klubova HSOR-a. Regionalna, odnosno gradska natjecanja provode regionalni ili gradski 
savezi ili klubovi dogovorno, sve pod pokroviteljstvom HSOR-a, a nacionalna natjecanja 
HSOR. Organizatori, domaćini i svi sudionici natjecanja, službene osobe i športaši, obavezni 
su provoditi ovaj Pravilnik. 
 

Članak 3. 
 
Ako Hrvatska kao kandidat dobije organizaciju neke velike svjetske ili europske priredbe 
(svjetsko ili europsko prvenstvo, svjetski ili europski kup ili slično), ta se natjecanja 
organiziraju i provode po važećim propisima Svjetkog saveza za obaranje ruke (WAF-a). 
 

Članak 4. 
 

Dobne i težinske kategorije 
 

Natjecanja iz čl. 2 se organiziraju u sljedećim kategorijama i dobnim skupinama: 
 
KATEGORIJE: 
 
MUŠKARCI: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
 
SENIORI (SVA GODIŠTA) – 65KG, 70KG, 75KG, 80KG, 85KG, 90KG, 95KG, 100KG, 105KG, 
+105KG, 110KG, +110KG 
SUBJUNIORI (-16 GODINA) – 60KG, 65KG, 70KG, 75KG +75KG  
JUNIORI (-18 GODINA) – 60KG, 65KG, 70KG, 75KG, 80KG, 85KG, 90KG, +90KG 



YOUTH (-23 GODINE) -  65KG, 70KG, 75KG, 80KG, 85KG, 90KG, +90KG 
MASTERI (+40 GODINA) – 70KG,80KG,90KG, +90KG 
 
ŽENE: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
 
JUNIORKE (-18 GODINA) – 50KG, 55KG, 60KG, 65KG, 70KG, +70KG 
SENIORKE (SVA GODIŠTA) – 50KG, 55KG, 60KG, 65KG, 70KG, 80KG, 90KG, +90KG 
 
 
OSOBE S INVALIDITETOM 
 
MUŠKARCI: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
 
JUNIORI (-23 GODINE)  
STOJEĆE OBARANJE - 55KG, +55KG, OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
 
SENIORI (SVA GODIŠTA)   
STOJEĆE OBARANJE - 60KG, 70KG, 80KG, 90KG, +90KG, OPEN (BEZ TEŽINSKOG 
OGRANIČENJA) 
SJEDEĆE OBARANJE - 55KG, 65KG, 75KG, 100KG, +100KG, OPEN (BEZ TEŽINSKOG 
OGRANIČENJA) 
 
ŽENE: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
 
JUNIORKE (-23 GODINE)  
STOJEĆE OBARANJE - 50KG, +50KG, OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
 
SENIORKE (SVA GODIŠTA) 
STOJEĆE OBARANJE – 65KG, +65KG, OPEN 
SJEDEĆE OBARANJE – 65KG, +65KG, OPEN 
  
 

Članak 5. 
 
Natjecanje se u određenoj kategoriji održava ako pristupi najmanje 5 natjecatelja s 
uvjetima za nastup. U slučaju da broj natjecatelja u pojedinoj kategoriji ne zadovoljava 
ovaj kriterij, natjecanje te kategorije se ne održava i prijavljeni natjecatelji mogu nastupiti 
u prvoj težinskoj kategoriji iznad, a ako se radi o najtežoj kategoriji, ista se neće održati. 
Natjecanje u kategoriji mastera i žena održat će se ako pristupi najmanje 3 natjecatelja s 
uvjetima za nastup. 
Na jednom natjecanju sportaš može nastupiti u samo jednoj težinskoj te u dvije dobne 

kategorije. 

Članak 6. 

Dobne i težinske kategorije podijeljene su posebno za muške i ženske natjecatelje. U 

obaranju ruke može se natjecati muški natjecatelj protiv muškog natjecatelja, odnosno 

ženski natjecatelj protiv ženskog natjecatelja. 

 
 



II. SUSTAV NATJECANJA 
 

Članak 7. 

Skupština HSOR-a utvrđuje sustav natjecanja u obaranju ruke kao dio sustava sportskih 

natjecanja u Hrvatskoj. 

Izmjene sustava natjecanja mogu se vršiti najmanje 6 mjeseci prije početka natjecanja ili u 
kraćem roku ukoliko postoje izvanredne potrebe za promjenom. 

 

Članak 8. 

Kalendar natjecanja 

Kalendarom natjecanja utvrđuju se natjecanja koja će se provesti tijekom godine. Kalendar 

natjecanja utvrđuje Skupština HSOR-a najmanje 30 dana prije prvog natjecanja u sezoni. 

Kalendarom se planiraju stalna domaća natjecanja u skladu sa kalendarom međunarodnih 

natjecanja. Prigodna natjecanja usklađuju se sa stalnim natjecanjima i pratećim 

aktivnostima u HSOR-u. 

Sva natjecanja iz Kalendara natjecanja službenog su karaktera i u nadležnosti Saveza. 

Članak 9. 

Po utvrđivanju godišnjeg kalendara natjecanja HSOR-a, zainteresirani klubovi i/ili gradski i 

županijski Savezi za obaranje ruke obraćaju se u predviđenom roku HSOR-u pismenom 

ponudom za domaćinstvom pojedinog natjecanja. O dodjeli domaćinstva odlučuje Skupština 

HSOR-a. Prilikom utvrđivanja domaćinstva HSOR će voditi politiku razvoja obaranja ruke u 

svim sredinama. Utvrđeni termin u pravilu se ne može mijenjati osim u slučaju važnih 

objektivnih razloga. Isto vrijedi i za domaćina koji ukoliko mora odustati od organizacije 

natjecanja o tome mora obavijestiti nadležni organ HSOR-a najmanje 45 dana prije 

Kalendarom predviđenog termina najtecanja koje otkazuje. 

Članak 10. 

Natjecanja iz sustava natjecanja razlikuju se po: 

- razini organizacije kao nacionalno prvenstvo, regionalna prvenstva, županijska, 
gradska prvenstva, natjecanja u organizaciji klubova članica HSOR-a. 

- svrsi natjecanja kao stalna prvenstva i prigodna ili pozivna natjecanja. 
- natjecanja samo za članice HSOR-a ili otvorena odnosno međunarodna natjecanja. 
 

Članak 11. 

Stalna natjecanja 

HSOR organizira i provodi stalna natjecanja: 

- prvenstvo Hrvatske  
 



Članak 12. 

Prigodna ili pozivna natjecanja 

HSOR je organizator  natjecanja. 

Pravila prigodnih natjecanja mogu u nekim odredbama (npr. težinske i dobne kategorije) 

odstupati od odredbi ovog Pravilnika. Prigodna natjecanja održavaju se povremeno s 

određenom svrhom (povremeni susreti hrvatskih nacionalnih selekcija sa stranim 

nacionalnim selekcijama, kupovi, revijalni mečevi i sl.) 

Članak 13. 

Regionalna natjecanja 

Regionalna ili županijska natjecanja organiziraju regionalni ili županijski savezi ili Savez 

Grada Zagreba. Na regionalnim ili županijskim natjecanjima pravo nastupa imaju samo 

klubovi koji su članovi HSOR-a i regionalnog ili županijskog saveza tj. Saveza Grada Zagreba. 

Organizatori ovih prvenstava mogu donositi svoje propozicije koje moraju biti sukladne ovom 

Pravilniku i godišnjim Propozicijama natjecanja Saveza, a za eventualne izmjene odobrenje 

daje Skupština HSOR-a. 

 

 

III. ORGANIZACIJA NATJECANJA 
 
 

Članak 14. 
 

Svako natjecanje spomenuto u ovom Pravilniku treba imati: organizatora, propozicije, 
tehničke uvjete i bilten. 
 

Članak 15. 
 

Organizator 
 

Organizator može biti svaka udruga udružena u HSOR ako ispunjava tehničke uvjete 
predviđene za svako natjecanje posebno. Organizaciju mogu preuzeti ili biti suorganizatori 
i organizacije izvan HSOR-a (poduzeća, druge športske organizacije ili pravne osobe, 
pojedinci) uz prethodnu suglasnost HSOR-a uz uvjet da ispunjavaju tehničke uvjete 
predviđene za svako natjecanje i posebne uvjete o kojima se sklapa poseban ugovor između 
organizatora i HSOR-a. 
Posebne tehničke uvjete potrebne za sklapanje ugovora o organizaciji natjecanja HSOR je 
dužan propisati i dostaviti organizatoru 45 dana prije početka natjecanja, nakon 
savjetovanja s organizatorom. Ugovor o posebnim tehničkim uvjetima mora biti obostrano 
potpisan 30 dana prije početka natjecanja. 
 
 
 

Članak 16. 
 

Propozicije 
 



Propozicije su pisani dokument kojim organizator obavještava o natjecanju. Propozicije svih 
natjecanja treba objaviti na službenim stranicama organizatora natjecanja. Rok za objavu 
propozicija: 
 
■ 15 dana ako se natjecanje nalazi u kalendaru HSOR-a i 
■ 30 dana ako se natjecanje ne nalazi u kalendaru HSOR-a. 
 
 
Propozicije obvezno moraju sadržavati sljedeće podatke: 
 

■ naziv i sjedište organizatora, 
■ vrijeme i mjesto natjecanja (nadnevak i sat), 
■ kategorije u kojima se natjecanje održava, 
■ sastav tehničkog odbora, 
■ ime i prezime delegata HSOR-a (ako je predviđen), 
■ financijski uvjeti (prijavnina), 
■ nagrade, 
■ rok za dostavu prijava s naznačenom adresom i kontakt podacima te 
■ druge posebne uvjete organizatora i obavijesti. 
 

Članak 17. 
 

Tehnički uvjeti 
 

Tehnički uvjeti za organizaciju i provedbu natjecanja jesu: 
 
 
■ objekt ili javna površina za natjecanje s pratećom strukturom, gledalištem, instalacijama, 
mogućnošću komunikacije (telefon). Ako je objekt za natjecanje udaljen više od tri 
kilometra od najbliže stanice redovitog prijevoza (autobus, tramvaj i sl.), organizator je 
dužan sudionicima osigurati prijevoz. Natjecanje iz članka 2. pod točkom 1. obvezno se 
održava u zatvorenom objektu, 
■ potreban broj pravilno postavljenih i opremljenih stolova za obaranje ruke, odobrenih od 
HSOR-a, 
■ kvalificirano osoblje (prijave, vaganje, dva suca po jednom stolu za obaranje ruke i voditelj 
protokola), 
■ mogućnost hitne liječničke pomoći u slučaju ozljede ili nesretnog slučaja (brz prijevoz do 
najbliže zdravstvene ustanove) 
■ ozvučenje i dekoracija objekta  
■ u objektu treba osigurati prostor za rad tehničkog odbora i tajništva natjecanja s dovoljnom 
količinom kancelarijskog materijala i pribora. 
 

Članak 18. 
 

Bilten 
 

Organizator je dužan nakon završetka natjecanja izdati bilten s cjelovitim rezultatima. 
Bilten se objavljuje na službenim web stranicama organizatora. Ako iz tehničkih razloga 
bilten nije završen prije odlaska natjecatelja, organizator ga je dužan objaviti u roku od 3 
dana. Bilten također treba dostaviti predstavnicima medija ili djelatniku HSOR-a zaduženom 
za odnose s javnošću. 

 
Članak 19. 

 
Vaganje 



Vaganje organizira domaćin natjecanja, a provodi tim koji radi prijave natjecatelja. 
Službeno vaganje sportaša može se organizirati dan prije održavanja natjecanja i/ili na dan 
održavanja natjecanja, a završit će najmanje 1/2 sata prije početka natjecanja i to 
digitalnom ili decimalnom vagom. Prije vaganja provjerava se identitet natjecatelja uvidom 
u osobnu iskaznicu ili putovnicu.  
 

Članak 20. 

 
Pravo sudjelovanja na natjecanjima 

Svi obarači ruke koji su članovi klubova za obaranje ruke udruženih u HSOR koji su podmirili 
redovite financijske obveze prema HSOR-u, a nemaju nikakvih drugih zapreka, imaju pravo 
sudjelovati na natjecanjima u Republici Hrvatskoj. Također, na natjecanjima  mogu nastupiti 
i strani državljani, koji nemaju zapreku WAF-a, ukoliko je natjecanje međunarodnog 
karaktera.  
  

Članak 21. 
 

Klubovi za obaranje ruke, obarači ruke, treneri i suci ne mogu sudjelovati na inozemnim 
međunarodnim natjecanjima u obaranju ruke bez suglasnosti nadležnog tijela i organa HSOR-
a.  
 
Odluku o sudjelovanju državne reprezentacije, klubova, obarača ruke, trenera i sudaca na 
inozemnim međunarodnim natjecanjima i skupovima donosi Skupština Saveza ili po njoj za 
to imenovana osoba.  
 
Sukladno stavku 1. ovog članka klubovi za obaranje ruke, obarači ruke, treneri i suci pisanom 
zamolbom od HSOR-a traže dozvolu za odlazak na inozemna međunarodna natjecanja i 
skupove najmanje 15 dana prije planiranog odlaska.  
 
 

IV. PRVENSTVO HRVATSKE 
 

Članak 22. 
 

Prvenstvo Hrvatske najvažnije je nacionalno natjecanje i održava se svake godine isključivo 
u pojedinačnoj konkurenciji. Prvenstvo se organizira u sljedećim kategorijama i dobnim 
skupinama HSOR-a: 
 
KATEGORIJE: 
 
MUŠKARCI: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
SENIORI (SVA GODIŠTA) – 65KG, 70KG, 75KG, 80KG, 85KG, 90KG, 95KG, 100KG, 105KG, 
+105KG 
SUBJUNIORI (-16 GODINA) – 75KG, +75KG  
JUNIORI (-18 GODINA) – 75KG, +75KG  
MASTERI (+40 GODINA) – OTVORENA KATEGORIJA (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
POČETNICI: 85KG, +85KG (NATJECATELJI S MANJE TURNIRSKOG ISKUSTVA OD 12 MJESECI) 
 
ŽENE: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
SENIORKE (SVA GODIŠTA) -65KG, -75KG, -85KG, +85KG 
 



OSOBE S INVALIDITETOM 
 
MUŠKARCI: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
JUNIORI (-18 GODINA)  
STOJEĆE OBARANJE - OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
SJEDEĆE OBARANJE - OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
 
SENIORI (SVA GODIŠTA)   
STOJEĆE OBARANJE - OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
SJEDEĆE OBARANJE - OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
 
ŽENE: 
LIJEVA I DESNA RUKA 
SENIORKE (SVA GODIŠTA) 
STOJEĆE OBARANJE - OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
SJEDEĆE OBARANJE - OPEN (BEZ TEŽINSKOG OGRANIČENJA) 
 

Članak 23. 
 

Pravo nastupa na prvenstvu Hrvatske imaju svi hrvatski državljani članovi klubova za 
obaranje ruke udruženih u HSOR, a koji nemaju nikakvih drugih zapreka te hrvatski državljani 
registrirani za inozemne klubove, a koji nemaju nikakvih drugih zapreka, uz prethodno 
odobrenje HSOR-a. Zahtjev za nastup na prvenstvu Hrvatske, natjecatelj registriran za 
inozemni klub mora uputiti HSOR-u barem 7 dana prije održavanja prvenstva, uz predočenje 
dokaza o hrvatskom državljanstvu i pripadnosti klubu u inozemstvu.  
 

Članak 24. 
 

Sustav natjecanja na prvenstvu Hrvatske 
 
Sustav natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji slijedi važeća pravila WAF-a (sustav duple 
eliminacije). 
  
U sustavu duple eliminacije, natjecatelj će ispasti s natjecanja tek nakon dva poraza.  
Nijedan se natjecatelj neće dvaput natjecati s istim protivnikom, osim ako se ne radi o borbi 
za specifično mjesto u poretku (1. do 6. mjesto).  
Natjecanje počinje prvim kolom koje se razigrava u jednoj skupini.  
Nakon prvog kola, pobjednici prelaze u skupinu A (natjecatelji bez poraza), a poraženi u 
skupinu B (natjecatelji s jednim porazom).  
 
U drugom kolu prvo se razigrava skupina A, iz koje poraženi prelaze u treće kolo skupine B, 
a nakon toga skupina B, iz koje poraženi završavaju natjecanje (drugi poraz), a pobjednici 
prelaze u treće kolo.  
Svako sljedeće kolo razigrava se na isti način (A skupina, potom B skupina).  
 
U trenutku kada u skupini A ostanu zadnja dva natjecatelja, natjecanje se nastavlja 
kontinuirano u skupini B dok u istoj ne ostane jedan natjecatelj.  
Zadnji meč kvalifikacijskog ciklusa se održava između preostala dva natjecatelja iz skupine 
A.  
 
Polufinalni meč kategorije održava se između poraženog iz zadnjeg meča skupine A te 
pobjednika skupine B (poraženi iz tog meča zauzima treće mjesto), a pobjednika tog meča 
u finalu čeka pobjednik skupine A. 



Ukoliko u finalnom meču pobijedi natjecatelj iz skupine A, kategorija je završila (poraženi 
osvaja drugo mjesto).  
Ukoliko u finalnom meču pobijedi natjecatelj iz skupine B, održat će se pripetavanje iz kojeg 
će pobjednik zauzeti prvo mjesto, a poraženi drugo.  
 
Natjecanje se u određenoj kategoriji održava ako pristupi najmanje 5 natjecatelja iz tri 
različita kluba s uvjetima za nastup. U slučaju da broj natjecatelja u pojedinoj kategoriji  
ne zadovoljava ovaj kriterij, natjecanje te kategorije se ne održava i prijavljeni natjecatelji 
mogu nastupiti u prvoj težinskoj kategoriji iznad, a ako se radi o najtežoj kategoriji, ista se 
neće održati. 
 
Natjecanje u kategoriji mastera i žena održat će se ako pristupi najmanje 3 natjecatelja s 
uvjetima za nastup. 
 
Natjecanje se zasebno organizira za lijevu ruku te potom za desnu ruku.  
 

Članak 25. 
 

Pobjednici kategorija na prvenstvu Hrvatske stječu naslov prvaka Hrvatske za tekuću 
kalendarsku godinu. Za prvenstvo Hrvatske nagrade i medalje osiguravaju HSOR i/ili 
organizator prvenstva. 
 

Članak 26. 
 

Delegat natjecanja 
 

Za službena natjecanja HSOR-a određuje se delegat HSOR-a koji nadzire provedbu 
natjecanja, primjenu ovog Pravilnika i pravila za natjecanje. Delegata imenuje Predsjednik 
HSOR-a najmanje 7 dana prije održavanja natjecanja i o tome obavještava organizatora. Za 
neslužbena natjecanja (natjecanja iz točke 3. čl. 2. ovog Pravilnika) može se odrediti 
delegat koji nadzire provedbu natjecanja, primjenu ovog Pravilnika i pravila za natjecanje. 
Delegat mora biti barem 3 godine aktivan u sportu obaranja ruke. 
 

Članak 27. 
 

Organizator prvenstva Hrvatske određuje se odlukom Skupštine HSOR-a koja se donosi, u 
pravilu do kraja listopada, za sljedeću godinu.  
 
 

Članak 28. 
 

Prvenstvo Hrvatske održava se u prvoj polovici kalendarske godine. 
 

Članak 29. 
 

Organizator od sudionika ubire prijavninu kojom se koristi za pokrivanje materijalnih 
troškova organizacije, naknade sucima i troškova protokola i medalja. Odluku o visini 
prijavnine, iznosu naknade sucima i voditeljima protokola donosi Predsjednik HSOR-a. 
 
 
Za natjecanja iz čl. 12. i 13. ovog Pravilnika, odluku o visini prijavnine, iznosu naknade 
sucima i voditeljima protokola donosi organizator natjecanja, a odluku o iznosu naknade 
delegata donosi Predsjednik HSOR-a. 
 



 

V. SUCI 
 

Članak 30. 
 

Sva natjecanja u obaranju ruke sude suci s liste HSOR-a. Lista sudaca HSOR-a utvrđuje se 
nakon godišnjeg  licencnog sudačkog seminara. Suci s liste HSOR-a mogu suditi u tekućoj 
godini nakon što im se izda (produži) licenca. Službena lista sudaca objavljuje se na web 
stranici Saveza. 

 
Članak 31. 

Za natjecanja u organizaciji HSOR-a, Delegat natjecanja određuje suce i voditelje protokola. 

Domaćin određuje zapisničara, dežurnog liječnika i potreban broj ljudi za tehničku 

organizaciju.  

Članak 32. 

Za natjecanja u organizaciji klubova i organizaciji izvan HSOR-a, sukladno čl. 15. ovog 

Pravilnika, suce poziva organizator natjecanja. S područja Republike Hrvatske mogu biti 

pozvani samo suci sa važećom licencom HSOR-a (službena lista objavljena je na stranici 

HSOR-a). Popis sudaca s natjecanja dio je biltena s natjecanja.  

Sucima pripada nadoknada troškova i pristojbe sukladno odluci organizatora. 

Članak 33. 
 

Na natjecanjima za prvenstvo Hrvatske, a i na ostalim službenim natjecanjima evidentira se 
svako suđenje sudaca radi potvrđivanja njihove aktivnosti.  
 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 34. 
 

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika u isključivoj je nadležnosti Skupštine HSOR-a. 
 
 

Članak 35. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. prosinca 2022. godine, a objavit će se na internet 
stranicama Saveza.  

 
 
 

 
Predsjednik HSOR-a 
Aleksandar Jakovac 


