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9. MEMORIJALNI KUP  
REPUBLIKE HRVATSKE  

U SJEDEĆOJ ODBOJCI 

 
Topusko, 28. i 29. studeni 2015. 

 

 
POZIVNICA – PROTOKOL NATJECANJA 

 
Mjesto održavanja:  Športska dvorana „Top Terme“ – Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16 

 

27. studeni 2015.g. petak 

 

              -  dolazak sudionika u Topusko, smještaj u hotel „Top Terme“, Trg bana J. Jelačića 16 

               (Osijek, Vukovar, Marsonia, Split, Šibenik, Zadar, Knin, Ženska reprezentacija)                            
 

           18,30  - 19.30  večera  
 

 
        28. studeni 2015.g. subota – ŠPORTSKA DVORANA u sklopu hotela „Top Terme“ Topusko 
 

 

07.00-8.00 – doručak (Hotel „Top Terme“ samo za ekipe koje su došle u petak) 

09,00  - okupljanje sudionika i uzvanika 

09,30  - svečano otvaranje 9. Kupa Hrvatske  

 - intoniranje Državne himne 

 - minuta šutnje, sjećanje na poginule i umrle hrvatske branitelje i umrle članove HSSO 

 - predstavljanje klubova sudionika natjecanja 

 - pozdravna riječ organizatora i domaćina Kupa, predsjednik HSSO-a i KSO “Sisak“, Enes Nuhić   

 - pozdravna riječ načelnika općine Topusko, g. Vlado Muža 

 - pozdravna riječ gradonačelnice Grada Siska gđa. Kristina Ikić Baniček 

 - pozdravna riječ dožupanice Sisačko-moslavačke županije g. Anita Sinjeri Ibrišević 

 - pozdravna riječ predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, g. Ratko Kovačić 

 - pozdravna riječ i otvaranje natjecanja, ministar branitelja, g. Predrag Matić 

10,00  -  početak natjecanja po rasporedu 

12.00-14.00 –ručak (organizirat će se ovisno kako su ekipe slobodne - Hotel “Top Terme“) 

16,00  - završetak prvog dana natjecanja 

17.00 -18.00 – smještaj ekipa, hotel Top Terme (Sisak, Novska, Agram, Zagreb, Hrabri) 

18.00-19.00 – večera  

19.00 – Izborna Skupština HSSO, Hotel „Top Terme“, Topusko 

 

        29. studeni 2015.g. nedjelja – ŠPORTSKA DVORANA u sklopu hotela „Top Terme“ Topusko 

 

07,00 -08,00  doručak (hotel „Top Terme“) 

09,00  -  nastavak natjecanja po rasporedu 

12,00-14.00 –ručak (organizirat će se ovisno kako su ekipe slobodne - “Top Terme“) 

15,00   -  PROGLAŠENJE POBJEDNIKA – podjela priznanja – ZATVARANJE TURNIRA 

(satnica za natjecanje i zatvaranje turnira je orijentacijska i ovisi o trajanju utakmica) 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 




