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HUT - ZAVRŠNO RAZIGRAVANJE  REGIONALNIH LIGA 2019.g.- P O Z I V 

Pozivamo voditelje-povjerenike svih regionalnih veteranskih liga Hrvatske da dostave konačni 

poredak momčadi u sojoj regiji i zajedno sa voditeljima prvoplasirane i drugoplasirane momčadi do 

08.10.2019. g. potvrde sudjelovanje u završnici razigravanja regionalnih veteranskih liga Hrvatske. 

( Ukoliko je neka od prvoplasiranih ili drugoplasiranih momčadi sprijećena u sudjelovanju tada 

može sudjelovati prva slijedeće plasirana momčad ). 

Završno razigravanje igrati će se po slijedećem sistemu: 

1. SASTAV MOMČADI: 

5 pojedinačnih susreta: 
1 igrač -35 (navršenih 20 godina i sa maksimalno 200 bodova na rang listi HTS-a) 
1 igrač 35+ 
1 igrač 45+ 
1 igrač 55+ 
1 igrač 60+  

2 susreta parova: 
1 par -45 -koji čine jedan igrač iz kategorije 20-35 g. a drugi igrač iz kategorije 35+ ( s tim 
da, isto kao i u pojedinačnim susretima, igrač starije kategorije može zamijeniti igrača 
mlađe kategorije )., 
1 par 45+ -koji čine jedan igrač iz kategorije 45+ i jedan igrač iz starije kategorije, 55+ ili 
60+ ( igrač starije kategorije može zamijeniti igrača mlađe kategorije ). 
 

Pravo nastupa imaju samo igrači koji su nastupali u sastavu momčadi u regionalnim ligama, uz 

mogućnost pojačanja sa 2 igrača iz drugih momčadi regije u kategorijama koje su se igrale u 

regionalnim ligama. Izuzetak je kategorija 20-35  kod onih momčadi koje u svojim regionalnim 

ligama nisu imali tu kategoriju. Ove momčadi mogu u svoj sastav dodati još 2 igrača u ovoj 

kategoriji. 

2. SISTEM IGRANJA: 

 KUP SISTEM – Prvoplasiranih i drugoplasiranih momčadi regionalnih liga,   

 IZVLAČENJE PAROVA ( u prisustvu predstavnika momčadi ) obaviti će se u 

Zagrebu 09.10.2019. u 12,00, u prostorijama DŠR Trnje.   

 1/8 FINALE igra se 13.10.2019. po sistemu domaćinstva, na osnovu ždrijeba, 

 1/4 FINALE igra se 14.10.2019. po sistemu domaćinstva, na osnovu ždrijeba, 

 1/2 FINALE I FINALE NA JEDNOM MJESTU 27.-28.10.2019.g. ( dobrodošli su 

prijedlozi i kandidature mjesta održavanja ). 

Kotizacija za sudjelovanju u završnici je 300,00 kn po momčadi ( kotizacija će poslužiti za kupovinu 

pehara i medalja za najbolje i treba biti uplaćena do prvog susreta - do 13.10.2019. ). 

Kod odigravanja 1/8 i 1/4 finala domaćin osigurava terene, a gosti loptice ( bilo bi lijepo da domaćin 

osigura i ručak za gostujuće igrače ). 

Sportski pozdrav ! 

Srećko Dupor                                                                                                                                            

Tajnik HUT-a                                                                                                                              


