
BILTEN
Prvenstvo Hrvatske 

u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici 
Osijek 2021.

 
29. - 31. listopada 2021. godine

Sportska arena Gradski vrt Osijek



Izuzetno smo počašćeni što Vas ponovno možemo ugostiti na još jednom

velikom i za sve vrlo važnom gimnastičkom natjecanju, na kojem će se za

boje svojih klubova boriti više od 400-tinjak malih i velikih gimnastičara i

gimnastičarki.

U ovom Biltenu pružit ćemo Vam informacije o satnici i protokolu natjecanja,

te smještajnim mogućnostima i COVID - 19 protokolima..

Dragi prijatelji i
ljubitelji gimnastike!



Drage gimnastičarke i gimnastičari, 
treneri i suci, prijatelji gimnastike,

ispred Hrvatskog gimnastičkog saveza 
upućujem Vam srdačnu dobrodošlicu na 
Prvenstvo Hrvatske  u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, 
koje će se od 29. do 31. listopada 2021. godine održati u sportskoj dvorani
Gradski vrt u Osijeku. 

Nažalost, i ova godina obilježena je pandemijom koja je prouzročila promjene
u kalendaru natjecanja, a posebno u prvom dijelu sezone kada je zbog
nemogućnosti treniranja većina natjecanja otkazana. Ipak, uz vrijedan
angažman izvršnih organizatora, tijekom jeseni uspjela su se realizirati sva
regionalna natjecanja, odnosno kvalifikacije za Prvenstvo Hrvatske 2021. 

Uz 30. Prvenstvo Hrvatske u apsolutnom programu, ove godine održava se i 1.
Prvenstvo Hrvatske u slobodnom i obaveznom programu. Prilika je to za naše
gimnastičarke i gimnastičare koji nemaju uvjete i mogućnosti pripremiti
zahtjevan apsolutni program, ali unatoč tome vrijedno treniraju u drugim
programima, da se natječu na nacionalnoj razini i osvajaju odličja na
Prvenstvu Hrvatske u svojim kategorijama.

Organizacija ovog natjecanja dodijeljena je Gimnastičkom društvu Osijek-Žito,
koje već godinama pokazuje zavidnu razinu organizacije gimnastičkih
natjecanja kroz Svjetski kup, kao i Prvenstvo Hrvatske lani, te vjerujem da će i
ove godine natjecanje zadržati visoki standard i da će se svi sudionici osjećati
ugodno i sigurno tijekom boravka u Osijeku.

Uvodna riječ (I.)



Izvršni organizator pridržavati će se epidemioloških okvira nadležnih  institucija
kako bi maksimalno zaštitili  sudionike natjecanja te je važno da i klubovi 
 obrate pažnju na upute vezano uz epidemiološke mjere i protokole tijekom
natjecanja.

Izvršnom organizatoru želim da uspješno organizira natjecanje, sucima da
odrade svoj posao na najvišoj razini, a svim natjecateljima želim puno
sportske sreće i uspjeha. Svima koji dolaze na Prvenstvo Hrvatske želim sretan
put i da svojim kućama s ovog natjecanja ponesu lijepe uspomene.

Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza

dr.sc. Marijo Možnik

Uvodna riječ (I.)



Dragi sportski prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast i ove 
godine ugostiti Vas u okviru organizacije 
Prvenstva Hrvatske u MŽSG.

Nastavno desetogodišnjem iskustvu organizacije Svjetskog kupa u
gimnastici, drugu godinu za redom, organiziramo i Prvenstvo Hrvatske u
MŽSG. U narednim danima Grad Osijek i Osječko - baranjska županija postat
će središte hrvatskog gimnastičkog svijeta i posebno nas veseli što ćemo mi
i naši sugrađani moći uživati u vrhunskim gimnastičkim izvedbama u muškoj
i ženskoj sportskoj gimnastici u svim programima i na svim nivoima.

Prilika je to da se promovira sport u našem gradu i našoj županiji, ali i da se
promovira naš grad i turistička ponuda našeg kraja svima koji budu dolazili iz
cijele Hrvatske. Unatoč pandemiji virusa COVID - 19 i otežanim uvjetima za
organizaciju i ovog puta dat ćemo sve od sebe da sve prođe u najboljem
redu.

Pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera, namjera nam je biti
primjer organizacije sportskih natjecanja i okupljanja u ovako zahtjevnim
vremenima, a naravno i zaštite zdravlja svih natjecatelja, sportskih djelatnika i
posjetitelja. Na natjecanju očekujemo preko 400 sportašica i sportaša te
pored toga veliki broj trenera, sudaca, sportskih djelatnika i gledatelja iz cijele
Hrvatske.

Želimo svima puno uspjeha na predstojećem natjecanju, da prođe sve bez
ozljeda, da svi ostvare svoje sportske ciljeve i da se zdravi i zadovoljni vrate
kućama. 

Vladimir Mađarević, direktor natjecanja

Uvodna riječ (II.)



Pravilnika o sustavu natjecanja u muškoj, ženskoj i ritmičkoj gimnastici,

izdanje 19. veljače 2005.,

Natjecateljskog programa za MSG za 2021. godinu

Natjecateljskog programa ŽSG za 2021. godinu

PROPOZICIJE  EVPP HRVATSKE

Prvenstvo Hrvatske u MŽSG odvijat će se u skladu s odredbama:

*(pravilnike možete skinuti sa web stranice HGS, www.hgs.hr)

Pravo sudjelovanja imaju klubovi koji su podmirili sve financijske obveze i

njihovi članovi koji su uredno registrirani pri Hrvatskom gimnastičkom savezu

(molimo provjerite jeste li to učinili!).

KATEGORIJE I DOB

Natjecateljske kategorije (dobne skupine) određene su godinom u kojoj je

vježbač-ica rođen, a ne danom i mjesecom rođenja. To znači da se

pripadnost natjecateljskoj kategoriji ne mijenja unutar jedne godine:

npr. vježbači-ce rođeni(e) 01.01. i 31.12. iste godine pripadaju istoj kategoriji

(dobnoj skupini).

PRIJAVE

Prijave su otvorene preko aplikacije ITsport u koju se trebaju unijeti najkasnije

do petka, 22. listopada 2021. godine. 

Podsjećamo (I.):



KOTIZACIJA

Temeljem odluke IO HGS klubovi su oslobođeni plaćanja kotizacije za ovo PH,

odnosno HGS će financirati iznos kotizacije za sve klubove.

AKREDITACIJE

Svi treneri i suci dobili su nakon licenciranja svoje licence koje služe i kao

akreditacije za sva natjecanja pod ingerencijom HGS-a. Molimo da ih

ponesu sa sobom na natjecanje. Natjecatelji će svoje akreditacije dobiti po

dolasku u Osijek.

LIJEČNIČKE POTVRDE

Valjane liječničke potvrde za sve sportaše unose se u ITsport aplikaciji

najkasnije do utorka, 26. listopada 2021. godine. 

Podsjećamo (II.):



ČETVRTAK, 28. LISTOPAD: DOLAZAK, SMJEŠTAJ UČESNIKA

TE TRENING APSOLUTNOG PROGRAMA MŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Mogućnost treninga apsolutni MŽSG

Tehnički sastanak apsolutni program
Zadnja provjera svih detalja prije nastupa
Tehnički detalji natjecanja

14:00 – 19:00 sati: 

Satnica i raspored kategorija je okviran, detaljan slijedi nakon pristiglih prijava

19:00 – 19:30 sati: 

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika
kluba!



PETAK, 29. LISTOPAD: APSOLUTNI PROGRAM (AP) ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Mogućnost treninga apsolutni program MŽSG

Zagrijavanje AP ŽSG KADETKINJE i MLAĐE JUNIORKE
SUDAČKI SASTANAK ŽSG

Natjecanje AP ŽSG KADETKINJE i MLAĐE JUNIORKE

PROGLAŠENJE REZULTATA  AP KADETKINJE i MLAĐE JUNIORKE

Zagrijavanje AP SENIORKE i JUNIORKE

Natjecanje AP SENIORKE i JUNIORKE 

PROGLAŠENJE REZULTATA  AP SENIORKE i JUNIORKE

Tehnički sastanak Apsolutni I Univerzalni program MSG i Slobodni program
ŽSG
Zadnja provjera svih detalja prije nastupa
Tehnički detalji natjecanja

09:00 – 12.00 sati:

13:00 – 14:00 sati: 

14:00 – 16:00 sati:  

16:30 sati;

16:00 – 17:00 sati: 

17:00 – 19:00 sati:

19:30 sati:

20:00 – 20.30 sati:

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika
kluba!



SUBOTA, 30. LISTOPAD: APSOLUTNI PROGRAM MSG I

UNIVERZALNI 

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Prijave (sa važećim registracijskim knjižicama i liječničkim odobrenjem) za
one koji eventualno nisu to odradili u petak

Sudački sastanak MSG

Zagrijavanje UNIVERZALNI PROGRAM MSG

Natjecanje UNIVERZALNI PROGRAM MSG

PROGLAŠENJE REZULTATA UNIVERZALNI PROGRAM MSG

Zagrijavanje APSOLUTNI PROGRAM MSG – KADETI I MLAĐI JUNIORI

Natjecanje APSOLUTNI PROGRAM MSG – KADETI I MLAĐI JUNIORI

PROGLAŠENJE REZULTATA  APSOLUTNI PROGRAM MSG – KADETI I MLAĐI
JUNIORI

Zagrijavanje APOSUTNI PROGRAM SENIORI I JUNIORI

do  08:00 sati:

08:00 – 08.40 sati:                    

08:00 – 08.55 sati:

09:00 – 11.50 sati:

12.30 sati:

12:30 – 13:30 sati:                      

13:30 – 16:00 sati: 

16:30 sati:  

15:45 – 16:45 sati:                       



SUBOTA, 30. LISTOPAD: APSOLUTNI PROGRAM MSG I

UNIVERZALNI 

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Natjecanje APOSUTNI PROGRAM SENIORI I JUNIORI

PROGLAŠENJE REZULTATA  APSOLUTNI PROGRAM MSG SENIORI I JUNIORI

Tehnički sastanak Slobodni i Obavezni program MSG I Obavezni ŽSG
Zadnja provjera svih detalja prije nastupa
Tehnički detalji natjecanja

16:45 – 19:30 sati:

20:00 sati:

 
20:00 – 20.30 sati:

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika
kluba!



SUBOTA, 30. LISTOPAD: SLOBODNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Sudački sastanak ŽSG

Zagrijavanje  OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi U1 I U2

Natjecanje  UNIVERZALNI PROGRAM U1 I U2 ŽSG

PROGLAŠENJE REZULTATA UNIVERZALNI PROGRAM ŽSG

Zagrijavanje  OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi (KADETKINJE I
JUNIORKE)

Natjecanje KADETKINJE I JUNIORKE

PROGLAŠENJE REZULTATA KADETKINJE I JUNIORKE

Zagrijavanje  OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi  (ML. JUNIORKE I
ML.SENIORKE)

Natjecanje ML. JUNIORKE I ML. SENIORKE 

PROGLAŠENJE REZULTATA  MLAĐE JUNIORKEI MLAĐE SENIORKE

08:00 – 08.30 sati:                       

08:00 – 08.30 sati:                       

09:00 – 11.10 sati:           

 
 11.30 sati:             

 
11:15 – 11:45                       

11:45 – 14:40 sati:

15:00 sati:

 
16:15 – 16:45 sati:

16:45 – 19:40 sati:

 20:00 sati:



SUBOTA, 30. LISTOPAD: SLOBODNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Tehnički sastanak Slobodni i Obavezni program MSG I Obavezni ŽSG
Zadnja provjera svih detalja prije nastupa
Tehnički detalji natjecanja

20:00 – 20.30 sati:  

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika
kluba.

 



NEDJELJA, 31. LISTOPAD: OBAVEZNI I SLOBODNI PROGRAM

MSG

 

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Sudački sastanak MSG 

Zagrijavanje SLOBODNI PROGRAM MSG 

Natjecanje SLOBODNI PROGRAM MSG

PROGLAŠENJE REZULTATA  SLOBODNI  PROGRAM MSG

Zagrijavanje  OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi OBAVEZNI PROGRAM
MSG 

Natjecanje natjecanje OBAVEZNI PROGRAM MSG 

PROGLAŠENJE REZULTATA  SLOBODNI  PROGRAM MSG

Satnica i raspored kategorija je okviran, detaljan slijedi nakon
pristiglih prijava.

08.00 – 08.30 sati: 

08.00 – 09.00 sati

09.00 – 11.00 sati:   

11.30 sati:              

12.00 – 12.30 sati:

12.30 – 16.00 sati:

    Na svakoj spravi 10 min zagrijavanje i onda nastup.

 16.30 sati:              

 
 



NEDJELJA, 31. LISTOPAD: OBAVEZNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Sudački sastanak ŽSG 

Zagrijavanje  OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi  ML. KADETKINJE I 
 ML. JUNIORKE

Natjecanje MLAĐE.KADETKINJE I   MLAĐE JUNIORKE

PROGLAŠENJE REZULTATA  MLAĐE KADETKINJE I MLAĐE JUNIORKE

Zagrijavanje  OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi  KADETKINJE I
JUNIORKE

Natjecanje KADETKINJE I JUNIORKE

PROGLAŠENJE REZULTATA  KADETKINJE I JUNIORKE

Satnica i raspored kategorija je okviran, detaljan slijedi nakon
pristiglih prijava.

NAPOMENA: prva dva turnusa odvijati će se na duplom kompletu sprava,
svaka kategorija imat će svoj komplet, osim partera gdje će obije kategorije
zajedno (naizmjenice) odraditi natjecanje.

08.00 – 08.30 sati:

08.00 – 08.30 sati:

08.30 – 11.00 sati:   

11.15 sati:                     

11.15 – 11.45 sati:

11.45 – 14.05 sati:    

     
14.30 sati:             



NEDJELJA, 31. LISTOPAD: OBAVEZNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Zagrijavanje OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi MLAĐE SENIORKE

Natjecanje MLAĐE SENIORKE

PROGLAŠENJE REZULTATA MLAĐE SENIORKE

15.00 – 15.30 sati:

15.30 – 17.30 sati: 

17.45 sati:



Smještaj sudionika

Hotel Silver (www.hotel-silver.hr)
Pansion Fitea (www.fitea.hr) 
Vienna Apartmani (www.vienna-smjestaj.com)
Hostel Sokol Centar (www.sokolcentar.com)

Organizacija smještaja za klubove tijekom trajanja natjecanja vrši se preko
Gimnastičkog društva Osijek – Žito koje je pravovremeno rezerviralo sobe /
ležajeve za smještaj natjecatelja, sudaca i trenera – sudionika natjecanja. 
 
Smještaj je moguće rezervirati u sljedećim smještajnim objektima: 

Za rezervaciju soba, molimo da se klubovi čim prije jave na kontakt
niže (najkasnije do srijede, 20. listopada 2021. godine):

DAMIR JANKOVIĆ
booking.zito@gmail.com
+385 97 6371 911



COVID - 19 upute (I.)

1. ORGANIZACIJA ULAZA / IZLAZA IZ OBJEKTA – VAŽNO: Svi sudionici
natjecanja (natjecatelji, treneri i suci) u dvorane za natjecanje moći će ući
samo u unaprijed predviđeno vrijeme iskazano u rasporedu (Biltenu
natjecanja) 

2. ULAZAK U ARENU: Dolazak do dvorane Gradski vrt u točno predviđeno
vrijeme po rasporedu natjecanja i ulazak na ulaz ZAPAD 1

NATJECATELJI / TRENERI / SUCI



COVID - 19 upute (II.)

3. PREDAJA OBRASCA EVIDENCIJE I PREUZIMANJE AKREDITACIJA: Na ulazu,
vođa delegacije prijavljuje na INFO PULTU dolazak svoje grupe i predaje ranije
popunjen OBRAZAC EVIDENCIJE s ciljem preuzimanja akreditacije

4. MJERENJE TJELESNE TEMPERATURE: Svim članovima grupe (tima) se na
ulazu u dvoranu mjeri temperatura – ukoliko je viša od 37,2 C, navedenu
osobu će se zatražiti da izađe na svjež zrak i vrati se na ponovno mjerenje
temperature nakon 10 minuta. Ukoliko se očita temperatura niža od 37,2 C,
navedena osoba moći će ući u dvoranu – u suprotnom, osoba neće moći
ući u dvoranu i bit će joj onemogućeno sudjelovanje na natjecanju. VAŽNA
NAPOMENA: vođe delegacije dužne su ujutro na dan natjecanja prije dolaska
u arenu Gradski vrt izmjeriti temperaturu svim članovima tima – oni kojima
temperatura bude viša od 37,2 C, moraju ostati u hotelu i otkazati
sudjelovanje na natjecanju

5. COVID KARANTENA: za osobe kojima se na ulazu u dvoranu očita tjelesna
temperatura viša od 37,2 C, a nemaju mogućnost samostalnog odlaska u
hotelski smještaj za vrijeme trajanja natjecanja, organizirat će se privremeni
boravak u tzv. COVID karanteni (odvojena prostorija unutar objekta u kojoj
će sačekati završetak svog turnusa i ponovno spajanje sa svojim klubom)

6. PREUZIMANJE AKREDITACIJA: akreditacije će preuzeti vođa delegacije (1
osoba ispred delegacije/tima) na ulazu ZAPAD 1 i podijeliti članovima tima,
po predočenju Obrasca evidencije. VAŽNO – Obrazac evidencije se
ispunjava za svaki dan natjecanja pojedinačno i predaje na INFO PULTU na
ulazu ZAPAD 1!

7. UČESTALA DEFINFEKCIJA RUKU: svi sudionici (natjecatelji, suci, treneri te
ostalo osoblje) moraju što češće tijekom boravka u dvorani Gradski vrt, a
posebice na ulazu u dvoranu/e, temeljito dezinficirati ruke

NATJECATELJI / TRENERI / SUCI



COVID - 19 upute (III.)

Na ulazu / izlazu u / iz objekta
Na ulazu u sve dvorane te u prostoru odvijanja natjecateljske i / ili
trenažne aktivnosti
Ispred svlačionica
U svim uredskim prostorijama pojedinačno koje će se koristiti za potrebe
organizacije navedenog natjecanja

8. DONOŠENJE ZAŠTITINIH MASKI: svi sudionici pojedinačno (svaki natjecatelj,
sudac, trener itd.) moraju sa sobom od kuće u Osijek donijeti minimalno 5
(pet) komada novih zaštitinih maski kako bi prilikom svakog ponovnog
ulaska u dvoranu Gradski vrt koristili novu (nekorištenu) masku

9. NOŠENJE ZAŠTITINIH MASKI U DVORANI GRADSKI VRT: svi sudionici
(natjecatelji, suci, treneri te ostalo osoblje) moraju tijekom cijelog vremena
boravka u dvorani Gradski vrt nositi zaštitne maske osim u trenucima
nastupa i/ili zagrijavanja

10. KORIŠTENJE SVLAČIONICA: svaki tim (klub) dobit će svoju vlastitu
svlačionicu. Prije ulaska u svlačionicu potrebno je ponovno dezinficirati ruke
(dezificijens će biti postavljen ispred ulaza u svlačionice)

11. DEZIFICIJENS ZA RUKE: sredstvo za dezinfekciju ruku bit će osigurano u
dovoljnim količinama i postavljeno tijekom cijelog trajanja natjecanja i to:

12. ODRŽAVANJE FIZIČKE UDALJENOST: sudionci natjecanja dužni su čim više
održavati fizičku udaljenost od ostalih sudionika tijekom cijelog vremena
boravka u dvorani i to najmanje 2m

NATJECATELJI / TRENERI / SUCI



COVID - 19 upute (IV.)

13. CEREMONIJA DODJELE MEDALJA: osvajačima medalja, iste će biti
dodjeljenje u staklenom holu na I. katu po završetku svakog turnusa.
Procedura: ulazak u dvoranu – odlazak u svlačionice – zagrijavanje –
natjecanje – odlazak u svlačionice po stvari – izlazak iz dvorane – dolazak
do staklenog hola (I. kat) po diplome i medalje (dolazak do staklenog hola
izvana po velikim glavnim stepenicama za publiku) i to samo oni koji su
osvojili 1. -3. mjesto ekipa i pojedinačna sprava i 1. - 6. mjesto višeboj +
jedna osoba za fotografiranje

14. MINIMALNO ZADRŽAVANJE U PROSTORIMA DVORANE GRADSKI VRT:
detaljnim planiranjem rasporeda natjecanja (kroz turnuse s pauzama),
osigurat će se minimalno zadržavanje osoba u objektu

NATJECATELJI / TRENERI / SUCI



COVID - 19 upute (V.)

VAŽNO: roditelji i osobe u pratnji natjecatelja koji nemaju ulogu trenera/suca
(a riječ je osobama starijim od 12 godina), pri ulasku na tribine će morati
predočiti važeću EU COVID putovnicu. Za djecu do 12 godina starosti koja se
nalaze u pratnji tih osoba (npr. roditelja natjecatelja) i natjecanje će pratiti
sa tribina, nije obvezno predočiti važeće EU COVID putovnice.

GLEDATELJSTVO (RODITELJI NATJECATELJA I OBITELJ)

 



Hvala!

Vjerujemo da smo Vam ovim Biltenom pružili sve potrebite informacije, no
jednako tako ćemo rado odgovoriti na dodatne upite. U očekivanju Vaših
prijava srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se našem susretu.

S poštovanjem,

Gimnastičko društvo Osijek - Žito



Gimnastičko društvo Osijek - Žito
Kralja Zvonimira 5, 31000 Osijek - HR

www.gdosijek.hr


