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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa sastanka TORG HGS-a  

HGC ATON, Nedelišće, 18.05.2013.godine 

 

Nazočne članice TO:  Svitlana Sergijenko, Mirjana Starčević, Maja Selak, Jana Oplanić, Melita Kolarec 
 

Dnevni red: 

1. 22.PEVPH (Starčević, Selak) 

2. Završnica kupa Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za B i C program (Sergijenko) 

3. EPRG, ljetne pripreme, SPRG (Sergijenko) 

4. Međunarodna natjecanja u razdoblju srpanj-prosinac 2013.godine (Oplanić, Kolarec) 

5.Financijski izvještaj RG za razdoblje 01.01.-15.05.2013.godine (Sergijenko) 
6 Razno 

 

 

ad 1/ Sukladno kalendaru RG za 2013.godinu 22.PEVPH održati će se u nedjelju, 19.05.2013.godine u Nedelišću, izvršni 

organizator natjecanja je GK Vindija Varaždin. Na natjecanju sudjeluje sedam Klubova RG. 

 Dogovoreno je da će na natjecanju suditi samo jedna sudačka komisija, pa će iz svakog Kluba suditi po jedna sutkinja a dvije 

sutkinje će se odrediti izvlačenjem. Raspored sutkinja po komisijama odrediti će se također izvlačenjem. 
S obzirom da GK Vindija u zadnjih šest godina nije organizirao državno prvenstvo vrhovna sutkinja ukazala je na ovlasti 

sudačke komisije i način izračuna ocjene u slučaju postavljanja bazne ocjene, te način upisa i izračuna konačne ocjene. 

 

ad 2/ Sukladno Kalendaru RG za 2013.godinu natjecanja: Kup Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za 2013.godinu (B program) i 

6.Kup Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za grupne vježbe (C program) održati će se u subotu, 15.06.2013.godine u Šibeniku, 

izvršni organizator  natjecanja je GK Šibenik.  

  

Tijekom 2012. i 2013.godine u HGS su primljeni novi Klubovi pa je tako regija jug u ritmičkoj gimnastici dobila dva (2) 

nova Kluba RG: GK Šibenik-Dalmacija i KRG Marina-Kaštela pa sada u ovoj regiji ima ukupno sedam (7) klubova, a regija 

sjever jedan (1) novi Klub: GK Aura pa sada u ovoj regiji ima ukupno pet (5) klubova. 

 
S obzirom da u 2013.godini uz dokument Propozicija nije objavljen dokument Program natjecanja u RG za 2013.godinu (A, 

B i C program) nakon kraće rasprave donesena je slijedeća odluka: 

Kup Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za 2013.godinu (B program) – pravo nastupa imaju gimnastičarke koje su se 

kvalificirale na regionalnim natjecanjima (najbolje plasirane vježbačice). Broj vježbačica iz svake Regije u svakoj kategoriji 
određuje se prema kriteriju: broj klubova na natjecanju Regije * 2 za svaku starosnu kategoriju.  

6.Kup Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za grupne vježbe (C program) – pravo nastupa imaju vježbačice prijavljene u 

sastavu grupnih vježbi koje su se kvalificirale na regionalnim natjecanjima (najbolje plasirane grupne vježbe). Broj grupnih 

vježbi iz svake Regije u svakoj kategoriji određuje se prema slijedećem kriteriju: broj klubova na natjecanju Regije * 1 za 

svaku starosnu kategoriju.  

 

Sve regije (i regija istok) dužne su najkasnije do 10.06.2013. u 12,00 sati u kancelariju HGS-a dostaviti izvještaje i rezultate 

natjecanja regija sa imenima vježbačica odnosno ekipa koje su ostvarile pravo nastupa na državnom natjecanju. Nezavisno od 

toga prijave su, sukladno raspisu natjecanja, u propisanom roku i na propisani način dužni izvršiti i klubovi vježbačica. Žrijeb  

Kupa Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za 2013.godinu i 6.Kupa Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za grupne vježbe održati će 

se u ponedjeljak, 10.06.2013.s početkom u 12,00 sati u kancelariji HGS-a. Natjecanje u B programu održati će se u 

prijepodnevnim satima, a natjecanje u C programu u poslijepodnevnim satima. Satnica natjecanja biti će Klubovima 
dostavljena uz startnu listu nakon žrijeba. 

 

 Vježbačice koje sudjeluju na završnici Kupa (B i C program) obavezno moraju biti registrirane u HGS-u kao natjecateljice 

za pojedini od klubova stalnih ili privremenih članica HGS-a koji su podmirili sve financijske obaveze prema HGS-u te imati 

valjanju lječničku potvrdu. Na 6.Kupu Hrvatske u RG za grupnr vježbe za ekipu u svakoj starosnoj kategoriji može biti 

prijavljena jedna vježbačica B programa što mora biti vidljivo naznačeno u prijavi Kluba.  
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ad 3 Delegaciju za EPRG čine: Mirjana Starčević, sudac; Maja Selak, trener; te vježbačice Mirjana Sekovanić i Elena Milenković. 

 Ljetne pripreme planirane na nivou reprezentacije neće se održati već će ih vježbačice odraditi u svojim matičnim 

Klubovima. Reprezentacija neće sudjelovati na SK B kategorije u St.Petersburg (Rusija) koji se održava 17/18.08.2013.  
 Sastav delegacije za SPRG odrediti će se nakon 22.PEVPH. 

 

ad 4 Članice TORG zadužene za izlaganje u ovoj točci nisu bile spremne. 

 
ad 5 Na zamolbu predsjednice TORG Financijski izvještaj RG za razdoblje 01.01.-15.05.2013.godine izradila je glavna tajnica 

HGS-a. S obzirom da u izvještaju nedostaju podaci o troškovima EPRG i SPRG dokument će biti dopunjen i naknadno 

dostavljen članicama TORG. 
 Na temelju podataka iz dokumenta kojim TORG sada raspolaže zaključeno je da su sredstva trošena namjenski i u skladu s 

usvojenim planom i kalendarom RG za 2013.godinu. 

 

ad 6 Za sudjelovanje na trenerskom seminaru FIG-a u Grčkoj prijavile su se samo dvije kandidatkinje: Nika Crevatini (GK Aura) i 

Maja Selak (GK Vindija). S obzirom da kandidatkinje same snose putne i troškove seminara TORG donio je odluku da 

kancelarija HGS-a može dalje postupati odnosno izvrši prijavu njihovog sudjelovanja. Ukoliko po povratku sa seminara bude 

interesa trenerice će početkom rujna u suradnji sa TORG HGS-a organizirati nacionalni trenerski seminar uz kotizaciju za 

sudionice koja će se odrediti naknadno. 

 

Već nekoliko godina na državnim natjecanjima u A programu sudjeluje mali broj vježbačica dok se večina natječe u B 

programu. S obzirom da se unatoč prvim mjestima i predispoziciji pojedinih vježbačica Klubovi ne odlučuju za ozbiljniji rad 
sa vježbačicama i njihov prelazak u A program TORG radi razvoja sporta i stvaranja šire baze kvalitetnih vježbačica smatra 

nužnim razraditi novi sistem natjecanja i u 2014.godini propisati obavezan prelazak vježbačica iz B u A program. Za izradu 

prijedloga zadužuje se Maja Selak (rok: do 30. rujna). 

 

Praksa spajanja PE i VPH u 2012. i 2013.godini nije se pokazala dobrom za formu vježbačica (posebno reprezentativki) niti je 

donijela očekivane uštede Klubovima pa TORG HGS-a smatra da je ova natjecanja u 2014.godini potrebno ponovo razdvojiti 

na način da se PEPHRG održi u mjesecu svibnju, a VPHRG u mjesecu listopadu. 

 

Seniorska grupna vježba RH ugrađena je u sve strateške dokumente HGS-a za razdoblje 2012-2020 u kojima su jasno 

definirani ciljevi i načini realizacije. Na sastanku TORG održanom 16.03.2013.godine TORG donio je odluku o formiranju 

reprezentacije u kategoriji seniorske grupne vježbe, te za nositelja realizacije programa potvrdio KRG Leda koji se već 

dokazao u realizaciji programa hrvatske juniorske grupne vježbe. 
Sukladno navedenom TORG donosi odluku o početku rada seniorske grupne vježbe RH ukoliko se pozivu izbornice odazove 

minimalno 6 vježbačica seniorki i juniorki 1998.godište. S obzirom na mali broj seniorki A programa konačna lista 

kandidatkinja biti će sastavljena odmah nakon Kupa Hrvatske u RG za 2013.godinu te u roku 8 dana poslana matičnim 

Klubovima sa pozivom vježbačicama. Sastanak vježbačica u pratnji roditelja sa izbornicom, na kojem će se dogovoriti 

početak i način rada seniorske grupne vježbe, planiran je za konac lipnja. 

 

Vezano uz odluku o potrebi opremanja članica reprezentacije sportskom opremom (posebno trenirkama) nakon razgovora s 

gospodinom Vukoja odlučeno je da će TORG pogledati ponudu i sam odabrati opremu koja ne mora biti ista kao za MŽSG. 

 

   
         Za TORG HGS-a: 

          Svitlana Sergijenko 
                       predsjednica  

 

 

 

 

Dostaviti: 1. Ured HGS-a 

  2. IO HGS-a 

3. NO HGS-a 


