
BILTEN
Prvenstvo Hrvatske 

u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici 
Osijek 2022.

 
3. - 5. lipnja 2022. 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 500-tinjak malih i velikih gimnastičara i

gimnastičarki.

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

te smještajnim mogućnostima kao i ostale servisne informacije

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 
3. - 5. lipnja 2022. godine održati u sportskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku.

Nakon dvije godine pandemije, tijekom kojih smo ipak uspjeli održati sva
planirana nacionalna prvenstva, veseli me činjenica da ove godine niti jedno
natjecanje nije otkazano te da će se ovo PH održati uz prisustvo publike. Osim
toga, ovo natjecanje održava se samo nekoliko dana prije 13. izdanja DOBRO
World Cupa Osijek koje će se održati u istoj dvorani i na istim spravama.

Organizacija ovog natjecanja dodijeljena je Gimnastičkom društvu Osijek -
Žito, koje već godinama pokazuje zavidnu razinu organizacije gimnastičkih
natjecanja - Svjetskog kupa, ali i Prvenstva Hrvatske koja su uspješno
organizirali tijekom protekle dvije pandemijske godine, te vjerujem da će i ove
godine natjecanje zadovoljiti visoki standard kakav PH zaslužuje i da će se svi
sudionici osjećati ugodno i sigurno tijekom boravka u Osijeku.

Izvršnom organizatoru želim uspješnu organizaciju natjecanja, 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
Predsjednika Saveza



Dragi sportski prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast ponovno
u Osijeku  sve ugostiti u okviru organizacije 
Prvenstva Hrvatske u MŽSG.

Nastavno desetogodišnjem iskustvu organizacije Svjetskog kupa u
gimnastici, treću godinu za redom, organiziramo i Prvenstvo Hrvatske u MŽSG.
U narednim danima Grad Osijek i Osječko - baranjska županija ponovno
postat će središte hrvatskog gimnastičkog svijeta i posebno nas veseli što
ćemo moći uživati u vrhunskim gimnastičkim izvedbama.

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. 

Kao Izvršnom organizatoru, namjera nam je i dalje biti primjer kvalitetne
organizacije sportskih natjecanja i okupljanja. Na natjecanju očekujemo
rekordan sportašica i sportaša te pored toga veliki broj trenera, sudaca,
sportskih djelatnika 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 Izvršnog
organizatora



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

izdanje 19. veljače 2005.,

Natjecateljskog programa za MSG za 2022. godinu

Natjecateljskog programa ŽSG za 2022. 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 će biti otvorene od srijede, 18. svibnja 2022. godine preko

aplikacije ITsport u koju se trebaju unijeti najkasnije do srijede, 25.

svibnja 2022. godine. 

Podsjećamo (I.):



KOTIZACIJA

Temeljem odluke IO HGS-a kotizacija iznosi 200,00 HRK i plaća se izvršnom

organizatoru GD OSIJEK - ŽITO, Kralja Zvonimira 5, 31000 Osijek, HR47 2340

0091 1104 3210 3, najkasnije do 2. lipnja 2022. godine. 

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 ponedjeljka, 30. svibnja 2022. godine. 

Nastup bez valjanog liječničkog pregleda neće bit moguć.

Podsjećamo (II.):



ČETVRTAK, 2. LIPNJA : 

DOLAZAK, SMJEŠTAJ UČESNIKA TE TRENING APSOLUTNOG

PROGRAMA MŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

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, 3. LIPNJA: APSOLUTNI PROGRAM (AP) ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

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 – 19:30 sati:

20:00 sati:

20:30 – 21.00 sati:

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika
kluba!



SUBOTA, 4. LIPNJA: 

APSOLUTNI I UNIVERZALNI PROGRAM MSG  

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

Sudački sastanak MSG

Zagrijavanje UNIVERZALNI PROGRAM MSG mlađi dječaci

Natjecanje UNIVERZALNI PROGRAM MSG mlađi dječaci 
1 sprava-ruče, preča ,tlo

Zagrijavanje UNIVERZALNI PROGRAM MSG stariji dječaci 

Natjecanje UNIVERZALNI PROGRAM MSG stariji dječaci
1 sprava - ruče, preča, tlo

Proglašenje rezultata UNIVERZALNI PROGRAM MSG

Zagrijavanje APSOLUTNI PROGRAM MSG – KADETI I MLAĐI JUNIORI

Natjecanje APSOLUTNI PROGRAM MSG – KADETI I MLAĐI JUNIORI
1 sprava - ruče, preča, tlo

Proglašenje rezultata APSOLUTNI PROGRAM MSG – KADETI I MLAĐI JUNIORI

Zagrijavanje APOSUTNI PROGRAM SENIORI I JUNIORI

08:00 – 08.35 sati:                    

07:45 – 08.45 sati:

08:45 – 10.45 sati:

10:00 – 11.00 sati:

11:00 – 12.30 sati:

12.45 sati:

13:00 – 14:00 sati:                      

14:00 – 15:45 sati: 

16:30 sati:  

15:30 – 16:30 sati:                       



Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

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

16:30 – 18:45 sati:

19:00 sati:

 
19:15 – 20.00 sati:

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika 
kluba!

SUBOTA, 4. LIPNJA: 

APSOLUTNI I UNIVERZALNI PROGRAM MSG  



SUBOTA, 4. LIPNJA: SLOBODNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

Sudački sastanak ŽSG

Zagrijavanje OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi U1 I U2
Sudački sastanak U1 i U2 ŽSG

Natjecanje  UNIVERZALNI PROGRAM U1 I U2 ŽSG

OTVORENJE NATJECANJA

Proglašenje rezultata UNIVERZALNI PROGRAM ŽSG

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

Natjecanje KADETKINJE I MLAĐE JUNIORKE

Proglašenje rezultata KADETKINJE I MLAĐE JUNIORKE

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

Natjecanje JUNIORKE I MLAĐE SENIORKE 

08:00 – 08.30 sati:                       

08:00 – 08.30 sati:                       

08:30 – 11.00 sati:           

11.00 - 11.15 sati:

 
11.30 sati:             

 
11:15 – 11:45                       

11:45 – 14:40 sati:

15:00 sati:

 
16:00 – 16:30 sati:

16:30 – 19:30 sati:



SUBOTA, 4. LIPNJA: SLOBODNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

Proglašenje rezultata JUNIORKE I MLAĐE SENIORKE

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

19:45 sati:

20:00 – 20.30 sati:  

Molimo da svaki klub osigura nazočnost barem jednog predstavnika
kluba.

 
Satnica i raspored kategorija je okviran, detaljna satnica i raspored  po

spravama slijedi nakon pristiglih prijava.
 



NEDJELJA, 5. LIPNJA: 

OBAVEZNI I SLOBODNI PROGRAM MSG

 

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

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, detaljna satnica i raspored po 
spravama slijedi nakon pristiglih prijava.

08.00 – 08.30 sati: 

08.00 – 09.00 sati

09.00 – 10.45 sati:   

11.15 sati:              

11.00 – 11.30 sati:

11.30 – 14.00 sati:

    Na svakoj spravi 10 min zagrijavanje i onda nastup.

 14.30 sati:              

 
 



NEDJELJA, 5. LIPNJA: OBAVEZNI PROGRAM ŽSG

Okvirni radni plan 
PH Osijek 2021.

Zagrijavanje OPĆE (20 min) + 10 min na prvoj spravi MLAĐE KADETKINJE I
KADETKINJE
Sudački sastanak ŽSG 

Natjecanje MLAĐE KADETKINJE I KADETKINJE

Proglašenje rezultata MLAĐE KADETKINJE I KADETKINJE

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

Natjecanje MLAĐE JUNIORKE i JUNIORKE

Proglašenje rezultata MLAĐE JUNIORKE i JUNIORKE

Satnica i raspored kategorija je okviran, detaljna satnica i raspored po
spravama 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:

08.30 – 11.00 sati:   

11.15 sati:                     

11.15 – 11.45 sati:

11.45 – 14.05 sati:    

     
14.30 sati:             



Okvirni radni plan 
PH Osijek 2022.

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:

NEDJELJA, 5. LIPNJA: OBAVEZNI PROGRAM ŽSG



Smještaj sudionika

Hostel Sokol Centar (www.sokolcentar.com)
Vienna Apartmani (www.vienna-smjestaj.com)
Hotel Millennium (www.hotel-millennium.hr)
Pansion Fitea (www.fitea.hr) 
Hostel Stara Pekara (www.hicroatia.com/hostel/hi-hostel-stara-pekara-
osijek)

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, 25. svibnja 2022. godine):

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



Ostale upute (I.)

1. ULAZAK U ARENU: Natjecatelji, suci, treneri i ostalo službeno klupsko osoblje
ulazi na ulaz ZAPAD 1 (slika niže).

2. PARKING: Klubovi mogu parkirati svoja vozila na parkingu dvorane Gradski
vrt.
VAŽNA NAPOMENA: u petak, 3. lipnja na obližnjem stadionu Gradski vrt 
 Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Austrije ima susret u okviru
Lige nacija. Klubovi samo taj dan trebaju parkirati svoja vozila negdje
drugdje (npr. na obližnjem parkingu centra PEVEX).

NATJECATELJI / TRENERI / SUCI



Ostale upute (II.)

3. PREUZIMANJE AKREDITACIJA: akreditacije će preuzeti vođa delegacije na
ulazu ZAPAD 1 i podijeliti članovima tima. Napominjemo, suci i treneri trebaju
ponijeti svoje službene licence.

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

5. KORIŠTENJE SVLAČIONICA: svaki tim (klub) dobit će svoju vlastitu
svlačionicu za taj dan natjecanja.

6. CEREMONIJA DODJELE MEDALJA: osvajačima medalja, iste će biti
dodjeljene 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).

7. GLEDATELJSTVO (RODITELJI NATJECATELJA I OBITELJ): roditelji i osobe u
pratnji natjecatelja koji nemaju ulogu trenera/suca bez ikakvih ograničenja
natjecanje mogu pratiti iz gledališta dvorane Gradski vrt.

NATJECATELJI / TRENERI / SUCI



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




