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Zagreb, 15. veljača 2011. godina 



HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM 

PRAVILNIK O UVJETIMA PRIREĐIVANJA, ORGANIZACIJE I NASTUPA NA PRVENSTVU 
HRVATSKE HSSOI 

ZAGREB, 15. veljača 2011. godine 

 

1        UVODNE NAPOMENE 

1.1.    HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR, HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ OSOBA S 
INVALIDITETOM ciljevi i djelatnosti saveza prema članku 11. alineja 3 - organizacija i provedba 
natjecanja u streljaštvu za osobe s invaliditetom, alineja 23 - organizira međunarodna prvenstva čiju 
organizaciju mu povjere Hrvatski paraolimpijski odbor ili međunarodne organizacije, te domaća državna 
prvenstva i ostala natjecanja, a posebno skrbi o sportskoj rekreaciji osoba s invaliditetom te 
popularizaciji i masovnosti u streljačkom sportu osoba s invaliditetom, svojeg Statuta, s ciljem očuvanja 
i unapređenja zdravlja, rehabilitacije i športske rekreacije sportaša s invaliditetom, te poticanja, 
postizanja i promicanja vrhunskih rezultata. 
 
2.       PRAVO NASTUPA 

2.1.  Pravo sudjelovanja na državnim natjecanjima u sportu osoba s invaliditetom u Republici 
Hrvatskoj, imaju isključivo natjecatelji s natjecateljskom iskaznicom izdanom i potvrđenom od 
nacionalnog sportskog saveza osoba s invaliditetom. Savez ne dopušta diskriminaciju s obzirom na 
rasu, boju, spol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, narodno, etničko ili socijalno podrijetlo, imovinu, 
sindikalno članstvo, a posebno po vrsti i uzroku invalidnosti te kršenja slobode i prava čovjeka i 
građanina.  

 
2.2. Natjecateljska iskaznica je važeća samo s potvrdom liječničkog pregleda ne starijim od šest 

mjeseci. 

2.3.  Natjecatelju koji ne posjeduje natjecateljsku iskaznicu može biti izdana privremena potvrda 
od strane ovlaštene osobe HSSOI, kojom će se natjecatelju omogućiti nastup na državnom natjecanju. 
Privremena potvrda biti će važeća samo za natjecanje za koje se izdaje. Takav natjecatelj mora imati 
liječničku potvrdu ne stariju od šest mjeseci. 

2.4. Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju samo natjecatelji članovi sportskih klubova osoba s 
invaliditetom istog sporta za koji se natjecanje održava i sportskih klubova istog sporta, članova 
nacionalnog sportskog saveza osoba s invaliditetom tog istog sporta za koji se natjecanje održava. 

2.5. Ukoliko na području određene jedinice lokalne samouprave ne postoji sportski klub 
osoba s invaliditetom za taj sport, na natjecanju mogu nastupiti i natjecatelji članovi registriranog 
županijskog športskog saveza za osobe s invaliditetom, gradskog sportskog saveza osoba s 
invaliditetom i sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Zagreba, na području bez 
osnovanog kluba osoba s invaliditetom za određeni sport. 

2.6.    Natjecatelj može biti registriran i ima pravo nastupa samo za jedan klub-udrugu u istom 
sportu, u istoj kalendarskoj godini. 

2.7.    Kod prijelaza iz jednog kluba (udruge ) u drugi klub (udrugu) natjecatelj mora imati 
POTVRDU s dokazima o prestanku članstva u tom klubu (udruzi), ili raskidu ugovora i eventualnoj 
uplati odštete, ili uredno izdanu ispisnicu bivšeg saveza (udruge).              

2.8.    Prijelazni rok u kojem natjecatelj može ostvariti registraciju u drugom klubu traje od 20. 
prosinca do 20. veljače. U tom vremenskom razdoblju, natjecatelj ili klub-udruga mora u ured HSSOI 
dostaviti zamolbu za preregistraciju sa svim dokazima da je ispunio uvjete propisane u članku 4.6. 
ovog Pravilnika. 

 

3        FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 

3.1.    Pravo nastupa na državnim natjecanjima mogu ostvariti samo natjecatelji koji imaju 
propisani minimum invaliditeta, koji su klasificirani od strane ovlaštenih klasifikatora HPO i razvrstani u 



odgovarajuću klasifikacijsku kategoriju. Minimum invaliditeta predstavlja rješenje o invaliditetu izdano 
od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, ili klasifikacijom utvrđenog klasifikatora HPO ili međunarodna 
klasifikcijska kategorija utvrđena od strane međunarodne komisije nadležne za taj sport. Ako ovlašteni 
klasifikator HPO-a svrsta natjecatelja u kategoriju, a u toj kategoriji ne može proći na međunarodnoj 
klasifikaciji, tada se tom natjecatelju poništavaju svi rezultati i oduzimaju se osvojene medalje. 

3.2.    Klasifikacija prema nacionalnoj klasi važeća je samo za državna natjecanja. 

3.3.    Službena klasifikacija treba se obaviti prije početka natjecanja i biti će upisana u 
natjecateljsku iskaznicu natjecatelja. 

3.4.    Natjecatelju koji nema natjecateljsku iskaznicu, biti će od strane službene osobe HSSOI 
izdana privremena potvrda kojom će se natjecatelju omogućiti nastup na državnom natjecanju. 
Privremena potvrda biti će važeća do izdavanja natjecateljske iskaznice, a najduže do godine dana. 

3.5.    U slučaju da je došlo do promjene funkcionalne sposobnosti natjecatelja, može se 
ponoviti klasifikacijski pregled tog natjecatelja. Za ponovnu provjeru funkcionalne kvalifikacije klub je 
obvezan podnijeti zahtjev na službenom formularu, najkasnije 10 dana prije natjecanja. 

3.6.    Klasifikaciju provodi osoba ovlaštena od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora i 
HSSOI. 

3.7.    Za vrijeme natjecanja ne može se vršiti promjena u klasama. 

3.8.    Natjecatelji su obvezni pristupiti klasifikaciji, ukoliko u njihovim natjecateljskim 
iskaznicama nije upisana klasifikacija za određeni sport. 

 

4.  PROTEST (PRIGOVOR) NA KLASIFIKACIJU 

4.1.     Može se uložiti protest na klasifikaciju. 

4.2.    Protest može podnijeti službeni predstavnik bilo koje članice no tom natjecanju, za bilo 
kojeg natjecatelja. 

4.3.    Taksa za podnošenje zahtjeva iznosi 200,00 Kuna i uplaćuje se 

Službenoj osobi HSSOI, na licu mjesta. Ukoliko je rješenje pozitivno, natjecatelj se svrstava u 
reklasificiranu klasu, a taksa se vraća uplatitelju. Ukoliko je rješenje negativno, natjecatelj ostaje u istoj 
klasi, a taksu zadržava HSSOI. 

4.4.    U slučaju uloženog protesta na klasifikaciju, reklasifikaciju će izvršiti komisija sastavljena 
od klasifikatora ovlaštenog od strane HPO i HSSOI. 

4.5.   U slučaju do se uloži prigovor na već postojeću klasifikaciju do 48 sati prije početka 
natjecanja, natjecatelj će biti pregledan prije početka natjecanja i nastupiti će na natjecanju sukladno 
rješenju komisije. 

4.6.  Ukoliko je protest uložen unutar 48 sati do natjecanja eventualna promjena klasifikacije 
primjenjuje se od slijedećeg natjecanja. 

4.7.    Natjecatelji koji su prvi puta klasificirani mogu uložiti prigovor na klasifikaciju unutar 30 
minuta nakon obavljene klasifikacije, uz uplatu takse u iznosu od 200,00 Kuna. Ponovljeni klasifikacijski 
pregled izvršiti će se prije početka tehničkog sastanka, a natjecatelj će na natjecanju nastupiti sukladno 
rješenju ponovljenog klasifikacijskog pregleda. 

 

5.       ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NATJECATELJA I OSIGURANJE 

5.1.    Redoviti liječnički pregledi obvezni su za sve natjecatelje i vrijede najviše šest mjeseci. 
Pregled se obavlja u zdravstvenoj ustanovi. 

5.2.    Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu natjecatelj mora dati na uvid sucu na 
streljačkom mjestu.  



5.3.    Za zdravstveno stanje natjecatelja i sve eventualne povrede i bolesti prouzrokovane 
nastupom na natjecanju, HPO i HSSOI nije odgovoran niti po kojoj osnovi, a za eventualno osiguranje 
natjecatelja odgovorna je udruga koja ga prijavljuje na isto. 

Službena prijava za natjecanje je ujedno jamstvo organizacije (saveza udruge, kluba) o zdravstvenoj 
sposobnosti natjecatelja, kao i potvrda da su prijavljeni sportaši i njihove udruge upoznati s ovim 
pravilima te da ih prihvaćaju. 

 

6.       ORGANIZACIJA PRVENSTVA 

6.1.    Organizator natjecanja je HSSOI. Ukoliko je organizator klub i udruga, HSSOI je 
supervizor i verificira natjecanje i daje dozvolu za održavanje natjecanja ako su ispunjeni uvjeti 
propisani od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora kao krovnog tijela. 

6.2.    HSSOI najmanje tri mjeseca prije natjecateljske sezone raspisuje natječaj za Priređivača 
državnih natjecanja. 

6.3.    Ukoliko se na raspisani natječaj I u propisanom roku ne prijavi priređivač HSSOI određuje 
termin i priređivača državnog natjecanja. 

6.4.    Organizator mora dostaviti na odobrenje HPO najmanje 40 dana prije natjecanja službeni 
raspis za natjecanje.  Nakon odobrenja raspisa, od strane HSSOI, organizator svim sudionicima mora 
uputiti raspis najmanje 30 dana prije dana održavanja natjecanja sa slijedećim podacima: 

·        naslov i adresa priređivača, 

·        broj telefona i faksa 

·        ime odgovorne osobe za kontakt i informacije 

·        informacije o borilištu 

·        datum i vrijeme početka natjecanja 

·        okvirna satnica 

·        konačni rok prijave 

·        norme (za pojedinačna prvenstva ukoliko su propisane) 

·        posebne nagrade (eventualno) 

·        uvjeti smještaja (mogućnosti, cijene) 

·        uvjeti dolaska i odlaska 

·        ostale korisne informacije 

6.5.    Organizator je dužan zaprimiti prijave na temelju kojih izrađuje startne liste. 

6.6.    U slučaju opravdanog i pravovremenog otkaza Priređivača organizacije natjecanja, 
HSSOI će donijeti odluku o novom terminu i novom Priređivaču natjecanja te o tome pravovremeno 
obavijestiti sve sudionike natjecanja. 

6.7.    U slučaju djelovanja više sile uoči ili tijekom natjecanja natjecateljska komisija, može 
prekinuti ili odložiti natjecanje za jedan dan ili na neodređeno vrijeme. Odluku o datumu naknadnog 
održavanja natjecanja donosi Izvršni odbor HSSOI. 

6.8.    Natjecateljsku komisiju čini predstavnik HPO i HSSOI, izbornik, glavni sudac natjecanja i 
predstavnik Priređivača. 

6.9.    Organizator je obvezan staviti na raspolaganje startne liste i tehničke upute najmanje dva 
sata prije početka natjecanja svim predstavnicima udruga-sudionica, delegatima, sudačkoj službi i 
nazočnim novinarima. 



6.10.  Startna lista mora sadržavati sve podatke sukladno uzusima sporta.: 

 

7.  OBVEZE PRIREĐIVAČA 

7.1.    Priređivač prvenstva dužan je osigurati korištenje borilišta, omogućiti smještaj svih 
sudionika, uređenje objekta natjecanja i borilišta sukladno pravilima sporta, dovoljan broj sudaca te 
zdravstvenu skrb. 

7.2.    Priređivač je dužan osigurati korištenje adekvatne prostorije i organizirati tehnički 
sastanak najmanje dva sata prije početka natjecanja. 

7.3.    Priređivač je dužan osigurati korištenje adekvatne prostorije za potrebe klasifikacijskog 
pregleda natjecatelja. 

7.4.    Ukoliko odustaje od organizacije državnog prvenstva iz opravdanih razloga, Priređivač je 
dužan najmanje dva mjeseca ranije o tome obavijestiti HSSOI. 

7.5.    Priređivač je dužan natjecateljima osigurati svlačionicu i omogućiti trening na borilištu. 

7.6.    Priređivač je dužan osigurati prostor za doping službu ukoliko se doping kontrola provodi 
na natjecanju. 

7.7.    Priređivač je dužan osigurati prostor za prijavu i tehničku kontrolu oružja i opreme. Ova 
prostorija mora biti vidljivo obilježena, a njezina lokacija mora biti opisana u tehničkim uputama. U 
prostoriji mora biti osigurano mjesto za prijavu (stol i stolci). Tehničku kontrolu oružja i mjerenje opreme 
vrše suci. Oružje i oprema koje su odobrene za natjecanje moraju se adekvatno obilježiti. 

7.8.    Priređivač prvenstva obvezan je vidljivo istaknuti državnu zastavu, zastavu HPO i zastavu 
HSSOI, koju osigurava HPO i HSSOI. 

 

8. PRIJAVE 

8.1.  Udruge - sudionice natjecanja dužne su do dana navedenog u raspisu za natjecanje, 
poštom ili faksom dostaviti potpunu prijavu organizatoru na za to predviđenom obrascu. Prijava mora 
biti ispisana čitkim slovima, pisaćim strojem ili štampačem. Organizator nije obvezan prihvatiti prijavu 
koja nije napisana na prijavnom obrascu ili prijavu koja nije potpuno ispunjena ili je nečitka, ili prijavu 
koja nije stigla do propisanog roka. 

 

9.       OTKAZI I OPRAVDANJA 

9.1.  Otkaz (odjava nastupa) nekog od natjecatelja mora se izvršiti pismeno (faksom) najmanje 
48 sati prije početka natjecanja. 

9.2.  U slučaju izvanrednih okolnosti delegat HSSOI može prihvatiti otkaz nastupa natjecatelja 
prijavljen od strane predstavnika udruge čiji je natjecatelj i u kraćem roku. 

 

10.     OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA 

10.1    Službeni predstavnik ekipe obvezan je javiti se organizatoru natjecanja po dolasku u 
mjesto natjecanja, predati delegatu HSSI natjecateljske iskaznice, obavijestiti delegata HSSI o 
prisutnosti ili odsustvu prijavljenih natjecatelja i prisustvovati tehničkom sastanku. 

1 0.2.  Natjecatelji istog kluba ili udruge na natjecanju moraju nastupiti jednoobrazno odjeveni. 

10.3    Svaka udruga sama snosi troškove nastupa svojih natjecatelja (put, smještaj, prehrana). 

 

 



11.     DELEGAT HPO 

11.1.  Delegat Hrvatskog paraolimpijskog odbora je službena osoba HPO na natjecanju sa svim 
pravima koja mu iz navedenog proizlaze. 

11.2.  Delegata imenuje glavni tajnik HPO. 

11.3.  Delegat HPO sudjeluje u kontroli streljane i uređaja za natjecanje. U slučaju spriječenosti 
imenuje svog opunomoćenika i u kontaktu je s organizatorom. 

11.4.  Delegat natjecanja dužan je doći na mjesto natjecanja najmanje dva sata prije početka 
natjecanja te u dogovoru s organizatorom raspoređuje svoje vrijeme potrebno za obavljanje slijedećih 
dužnosti: 

•   sudjeluje na tehničkom sastanku; 

•      ima pravo određivanja jednog natjecatelja za doping kontrolu po vlastitom nahođenju; 

• dužan je utvrditi pravovaljanost prijava; 

•    utvrđuje dali su ispunjeni svi uvjeti koji se zahtijevaju od organizatora natjecanja te ga je 
dužan upozoriti ukoliko primijeti neke propuste; 

•   na licu mjesta rješava sve sporne slučajeve koji ne ulaze u nadležnost sudačke organizacije; 

•   u slučaju postizanja državnog rekorda prisustvuje kontrolnom mjerenju; 

•   sudjeluje u okviru protokola kod otvorenja natjecanja, te podjeli medalja i pokala. 

11.5.  Delegat ima ovlasti opominjanja odnosno kažnjavanja trenera i natjecatelja ako na bilo 
koji način krše pravila natjecanja, što može za sobom povlačiti prijavu počinitelja Disciplinskoj komisiji 
HPO-a 

 

12.      PROTOKOL 

12.1.  Svečanost otvorenja natjecanja počinje intonacijom državne himne. 

12.2. Prvenstvo otvara službeni predstavnik HPO-a nakon pozdravnog govora predstavnika 
Priređivača pred postrojenim natjecateljima. 

12.3. Medalje, diplome, pokale i eventualne druge nagrade uručuju osobe koje određuje 
organizator natjecanja.  

 

13.     ŽALBE I PRITUŽBE 

13.1. Ovlašteni predstavnik udruge ili kluba pritužbe iznosi delegatu HPO  u roku od 30minuta 
od službene objave rezultata. Taksa za pritužbe iznosi 200,00 kuna i uplaćuje se delegatu HPO na licu 
mjesta. 

13.2. Pritužbu razmatra, komisija za žalbe u sastavu delegat Hrvatski paraolimpijski odbor, 
izbornik, glavni sudac natjecanja i delegat HSSOI. 

13.3.  U slučaju negativnog rješenja, klub/udruga se ima pravo pismeno žaliti Izvršnom odboru 
HSSOI u roku od 24 sata. Tom prilikom uplaćuje 200,00 kuna, koje se, u slučaju opravdanosti žalbe, 
vraćaju, a u slučaju negativnog rješenja žalbe polog ostaje HSSOI. 

13.4.   Odluke Izvršnog odbora HSSOI su konačne. 

 

14. ZAVRŠNI BILTEN 

14.1.  HSSOI je obvezan u roku od tri dana od završetka natjecanja izraditi završni bilten te ga 
dostaviti svim članicama i priređivaču. 



15.     DRŽAVNI REKORDI 

15.1. U slučaju postizanja ili izjednačavanja držanog rekorda, HSSOI je dužan provesti kontrolu 
izmjere i eventualno sprave, osigurati nazočnost žiri natjecanja, ispuniti za to predviđeni obrazac te ga 
uručiti delegatu HSSOI. 

15.2.  Državni rekordi će biti priznati na natjecanjima koje je verificirao Izvršni odbor HSSOI. 
Državni rekordi biti će nagrađeni nagradom koju će donjeti Izvršni odbor HSSOI. 

16. DOPING KONTROLA 

16.1. Doping je strogo zabranjen i može se definirati kao korištenje ili distribucija natjecateljima 
svakog nedozvoljenog sredstva ili postupka definiranog od strane IPC-a. 

16.2.  Doping kontrole se mogu vršiti u svako vrijeme, unutar ili van natjecanja, gdje god bi 
natjecatelj mogao biti. 

16.3.  Natjecatelj treba predati doping kontroli sve što je zatražila službena osoba. Odbijanje ili 
neuspjeh u podvrgavanju doping kontroli kada je zatražena, smatrati će se kao pozitivan test. 

 

16.             PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

16.1.   Ovaj Pravilnik stupa na snagu I počinje se primjenjivati danom donošenja. 

 

 

Zagreb, 15.veljače 2011.                      

Predsjednik HSSOI 
Mario Sačer 
 


