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Zagreb, 29. lipnja 2017.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA

Na temelju članka 32. Statuta HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
Skupština Hrvatskog hokejskog saveza na sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine donijela je

NATJECATELJSKI
PRAVILNIK
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Natjecateljski pravilnik Hrvatskog hokejskog saveza (u daljnjem tekstu HHS)
utvrđuje način organiziranja i vođenja svih natjecanja koja se provode u
organizaciji HHS-a.
Članak 2.
Sva natjecanja koja se provode u organizaciji HHS-a igraju se na osnovi:
1) PRAVILA IGRE Međunarodne hokejske federacije (FIH) hokeja na travi i
dvoranskog hokeja čiji prijevod i izmjene donosi HHS,
2) ovog PRAVILNIKA,
3) PROPOZICIJA za pojedina natjecanja.
Odluke o primjeni i/ili izmjeni pravila igre shodno odlukama FIH-e donosi
Izvršni odbor HHS (u daljnjem tekstu Izvršni odbor).
Izvršni odbor donosi pravila igre za ostale inačice hokejske igre, kao što su mini
hokej, hokej 5 i sl. Također, za te hokejske igre propozicijama se modificiraju
potrebne odredbe ovog pravilnika.
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SUSTAV NATJECANJA
Članak 3.
Sustav stalnih natjecanja u organizaciji HHS-a donosi Skupština HHS-a.
Sustav ostalih natjecanja može odrediti i Izvršni odbor.
Ukoliko međunarodne klupske utakmice i ostala natjecanja (razni turniri i
prijateljske utakmice) organiziraju klubovi, tada oni sami određuju sustav
natjecanja.
Članak 4.
Odluka o sustavu natjecanja sadrži:
- način natjecanja: bod sustav, kup sustav, doigravanje,
- natjecateljske stupnjeve,
- natjecateljske lige,
- način stjecanja prava na natjecanje u odgovarajućem stupnju i
odgovarajućoj natjecateljskoj ligi,
- uvjete koje moraju ispunjavati klubovi u određenom stupnju natjecanja.
Članak 5.
Odluku o promjenama sustava natjecanja donosi Skupština HHS-a najkasnije
godinu dana prije početka natjecanja.
Odluka se može donijeti i u kraćem roku ako to zahtijevaju specifične okolnosti
i ako se o tome usuglasi Skupština HHS-a.
Prijedlog za izmjenu sustava natjecanja mora biti stavljen na javnu raspravu
najkasnije 2 (dva) mjeseca prije donošenja odluke o prijedlogu za promjenu
sustava natjecanja.
Prijedlog za promjenu sustava natjecanja može podnijeti Izvršni odbor HHS-a ili
najmanje 5 (pet) klubova udruženih u HHS.
Članak 6.
Natjecanja koja se u organizaciji HHS-a provode u muškoj i ženskoj
konkurenciji su:
Stalna natjecanja:
1. Prvenstvo Hrvatske u hokeju na travi
2. Kup Hrvatske u hokeju na travi
3. Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju
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- za seniore/seniorke,
- za seniore/seniorke,
- za seniore/seniorke,
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4. Kup Hrvatske u dvoranskom hokeju
- za seniore/seniorke,
5. Prvenstvo Hrvatske u hokeju na travi - za juniore/juniorke,
- za kadete/kadetkinje,
- za mlađe kadete/mlađe kadetkinje
- za pionire/pionirke,
- za mlađe pionire/mlađe pionirke
6. Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju - za juniore/juniorke,
- za kadete/kadetkinje,
- za mlađe kadete/mlađe kadetkinje
- za pionire/pionirke,
- za mlađe pionire/mlađe pionirke
7. Prvenstvo Hrvatske u mini hokeju

- za mlađe kategorije
- za veterane

Ostala natjecanja:
8. Međudržavne utakmice reprezentacije Hrvatske,
9. Međunarodne klupske utakmice,
10. Mini hokej, hokej 5
11. Ostala natjecanja u organizaciji HHS-a,
Utakmice pod 8. i 9. organiziraju se i u suradnji s FIH i/ili EHF.

RUKOVOĐENJE NATJECANJIMA
Članak 7.
Natjecanjima iz članka 6. rukovode voditelj natjecanja HHS-a (u daljnjem tekstu
voditelj natjecanja) i Natjecateljsko povjerenstvo HHS-a (u daljnjem tekstu
Natjecateljsko povjerenstvo).
Sve odluke u prvom stupnju donosi voditelj natjecanja, a u drugom stupnju
Natjecateljsko povjerenstvo.

VODITELJ NATJECANJA
Članak 8.
Prava i dužnosti voditelja natjecanja su:
- na vrijeme zatražiti prijave klubova za natjecanje,
- organizirati izvlačenje parova uz prisustvo predstavnika klubova,
- izraditi propozicije natjecanja koje donosi Izvršni odbor HHS,
- izraditi raspored natjecanja za cijelu sezonu s datumom i
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-
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satnicom odigravanja utakmica po kolima, te ga dostaviti svim
sudionicima,
zatražiti od Povjerenika za suđenje delegiranje sudaca,
dosljedno poštivati i primjenjivati propozicije natjecanja,
dostaviti Povjereniku za suđenje i Zboru sudaca presliku izvješća s
utakmice ukoliko ima primjedaba na suce i suđenje ili ako delegirani
suci nisu došli suditi,
obavijestiti sudionike natjecanja o promjenama vezanim za natjecanje,
izricati odgovarajuće mjere kada je to određeno temeljem žalbe,
izvješća s utakmice, izvješća delegata i po službenoj dužnosti voditelja
natjecanja, za ustanovljene neispravnosti i kršenje ovog pravilnika i
propozicija,
da po službenoj dužnosti u roku od 48 (četrdesetosam) sati, ako je
došlo do prekida utakmice ili napuštanja igrališta, preda stegovnom
sucu HHS-a i Stegovnom sucu Zbora sudaca presliku izvješća s
utakmice i sve dostupne materijale potrebne za pokretanje stegovnog
postupka. To isto odnosi se i na sve materijale koje posjeduje, ako je
nastao veći incident.
promijeniti dan i satnicu odigravanja utakmice u slučajevima
određenim ovim Pravilnikom i/ili propozicijama,
izricati novčane kazne za kršenje odredaba ovog Pravilnika i
propozicija za koje su predviđene novčane kazne,
riješavati žalbe u prvom stupnju,
registrirati utakmice temeljem izvješća s utakmice, delegatskog
izvješća, ovog Pravilnika i propozicija natjecanja i javno ih objaviti,
donositi ostale odluke vezane za organizaciju i provođenje natjecanja.

PROPOZICIJE NATJECANJA
Članak 9.
Sva natjecanja igraju se po važećim propozicijama koje donosi Izvršni odbor
HHS, a koje se objavljuju najmanje 15 dana prije početka natjecanja. Ukoliko se
tekst propozicija donosi svake godine tada Izvršni odbor može donijeti izmjene
i/ili dopune ili potpuno novi tekst u odnosu na prošlogodišnji, a ukoliko to ne
napravi tada vrijedi prošlogodišnji tekst propozicija. Za svaku sezonu voditelj
natjecanja izrađuje čistopis propozicija, bile one mijenjane ili ne.
Propozicije za natjecanja sličnog sadržaja mogu se objediniti.
Propozicije moraju biti u skladu sa Statutom HHS-a i ovim Pravilnikom, kao i sa
svim ostalim općim aktima HHS-a.
Propozicije detaljno određuju uvjete pod kojima se provodi svako pojedino
natjecanje.
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Propozicije sadržavaju:
- sudionike natjecanja ili uvjete sudjelovanja,
- predviđeno vrijeme početka i završetka natjecanja,
- način bodovanja,
- način doigravanja;
- vrijeme trajanja utakmica,
- postupak rješavanja žalbi,
- iznos sudačkih i delegatskih taksi i način njihove isplate;
- kazne za pojedine prekršaje,
- sve ostale zahtjeve prema Natjecateljskom pravilniku.
- ostale pojedinosti važne za organizaciju i provođenje natjecanja.

SUDJELOVANJE U STALNIM NATJECANJIMA
Članak 10.
Svi klubovi koji sudjeluju s najmanje jednom ekipom u stalnim natjecanjima iz
članka 6. stavak 1., pod stavkom 5. moraju imati jednu mlađu dobnu skupinu
uključenu u stalno natjecanje.
Klub koji ne ispunjava te uvjete ne može se natjecati u najvišem stupnju
natjecanja (članak 6. stavak 1.), ukoliko ima više stupnjeva natjecanja.
Ukoliko klub tijekom natjecanja ostane bez ijedne ekipe u mlađim dobnim
skupinama u stalnim natjecanjima, klub će se isključiti iz natjecanja iz članka 6.
stavak 1., a i novčano će se kazniti.
Klubovi nisu dužni sudjelovati u odigravanju dvoranskih natjecanja.

NATJECATELJSKA GODINA
Članak 11.
Natjecateljska godina počinje 1. (prvog) rujna tekuće a završava 30. (tridesetog)
lipnja slijedeće godine.
U vremenu od 1. srpnja do 30. kolovoza kalendarom natjecanja neće se
predviđati službena natjecanja, osim klupskih turnira i reprezentativnih nastupa,
a u izuzetnim slučajevima IO HHS može odobriti odigravanje stalnih natjecanja
u tim terminima.
Natjecateljska godina podijeljena je u jesensku i proljetnu sezonu za hokej na
travi, te na zimsku sezonu za dvoranski hokej.
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Natjecanja u hokeju na travi i dvoranskom hokeju dva su potpuno odvojena
natjecanja i ni u kojem slučaju ne mogu biti vezani. Sva prava, dužnosti i kazne,
osim vremenskih, jednog natjecanja ne odnose se na drugo.
Pravo nastupa igrača u sezonama hokeja na travi i dvoranskog hokeja također je
jasno određeno i odvojeno odredbama Registracijskog pravilnika.

KALENDAR NATJECANJA
Članak 12.
Sva natjecanja iz članka 6. svrstavaju se u godišnji Kalendar natjecanja kojeg
donosi Izvršni odbor.
Ukoliko za to postoje uvjeti, poželjno je donositi i višegodišnje Kalendare
natjecanja.
Klubovi imaju pravo tražiti da se u Kalendar natjecanja HHS uvrste njihovi
turniri.
Kalendar niže razine natjecanja mora biti u skladu s kalendarom više razine
natjecanja.
Članak 13.
Kalendar natjecanja može mijenjati jedino Izvršni odbor.
Iznimno, iz razloga više sile, dana žalosti i drugih nepredvidivih događaja,
termini Kalendara natjecanja mogu se promijeniti ali vodeći kod toga računa da
se lančano ne izmijene svi termini koji slijede, već da se promjena izvrši
ubacivanjem neodigranih utakmica u slobodne termine, ako je to ikako moguće.

RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA
Članak 14.
Ukoliko Propozicijama nije drukčije određeno, raspored odigravanja utakmica
određuje se ždrijebom.
Raspored odigravanja utakmica s datumom, mjestom igranja, igralištem,
početkom utakmice, potrebno je donijeti najmanje 8 (osam) dana prije
odigravanja utakmice, ukoliko je to ikako moguće.
Takav raspored treba napraviti za cijelu sezonu, ukoliko je to ikako moguće.
Članak 15.
Utvrđeni raspored utakmica voditelj natjecanja može izmijeniti samo na osnovi
utvrđenih kriterija, razrađenih propozicijama pojedinih natjecanja.
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ODGODA UTAKMICE
Članak 16.
Svaki klub može tražiti odgodu utakmice iz razloga spriječenosti momčadi,
odnosno pojedinih igrača te momčadi.
Klub može tražiti odgodu utakmice jer je spriječen sudjelovanjem na klupskom
prvenstvu ili Kupu Europe ili ako jedan ili više igrača momčadi imaju obveze
prema reprezentaciji Hrvatske. Tada mu utakmicu samostalno odgađa voditelj
natjecanja.
Klub može tražiti odgodu utakmice ako ide na neko drugo natjecanje u zemlji ili
inozemstvu, ali samo uz pisanu suglasnost suparničkog kluba i voditelja
natjecanja, a uvjeti pod kojima se takva utakmica odgađa kao i rok u kojoj se
mora odigrati utvrđuje se Propozicijama.
Pomanjkanje igrača zbog bolesti, vjerskih svečanosti, vojne vježbe, zauzetosti
na poslu i slično, nije razlog na temelju kojeg se utakmica mora odgoditi, ali se
u iznimnim slučajevima i uz pisanu suglasnost protivničkog kluba i voditelja
natjecanja može i takva utakmica odgoditi, što treba ako je ikako moguće
izbjegavati, a uvjeti pod kojima se takva utakmica odgađa kao i rok u kojoj se
mora odigrati utvrđuje se Propozicijama.
Svaki zahtjev za odgodu utakmice mora se dostaviti u pisanom obliku najmanje
8 dana prije odigravanja utakmice u kancelariju HHS-a i/ili voditelju natjecanja.
U iznimnim slučajevima voditelj natjecanja može prihvatiti i kraći vremenski
rok. U tom slučaju klub koji je zatražio odgodu mora platiti taksu za odgodu
utakmice u iznosu određenom propozicijama natjecanja.
Zahtjev za odgodu utakmice mora sadržavati razloge spriječenosti momčadi,
prijedlog termina odigravanja navedene utakmice, i ako je potrebno pisanu
suglasnost suparničkog kluba.
Zahtjev mora poslati ili dostaviti odgovorna osoba kluba.
O opravdanosti zahtjeva za odgađanje utakmice odlučuje voditelj natjecanja.
Članak 17.
Ako se utakmica ne može odigrati zbog odluke mjerodavnog državnog tijela
(dan žalosti i sl.) ili razloga više sile (potres, poplava, požar, mrak i sl.) onda se
ta utakmica automatski odgađa.
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Ovako odgođena utakmica treba se odigrati što je prije moguće ukoliko je
prestao razlog odgode.
Temeljem dogovora klubova, delegata i sudaca utakmica će se odigrati u
naredna 24 sata.
Ako se tako odgođena utakmica ne može odigrati u roku od 24 sata, tada će
voditelj natjecanja odrediti novi termin za odigravanje utakmice, a rok u kojem
se tako odgođena utakmica mora odigrati utvrđuje se Propozicijama.

DELEGATI
Članak 18.
Ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije određeno za svaku utakmicu
određuje se delegat.
U slučaju odsutnosti delegata predstavnici klubova sporazumno biraju delegata
između prisutnih športskih djelatnika.
Ako ne postoji mogućnost izbora delegata, tada sve dužnosti delegata preuzima
prvoimenovani sudac utakmice.
Prava i dužnosti delegata su:
- da kontaktira suce, određene za utakmicu, barem 2 (dva) dana prije
početka utakmice,
- da bude nazočan na terenu najkasnije 20 (dvadeset) minuta prije
početka utakmice,
- da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača,
- da konstatira ispravnost natjecateljskih knjižica igrača i pravo nastupa
prijavljenih igrača, te da skrene pažnju predstavnicima klubova na
uočene nedostatke i propuste,
- da utvrdi nazočnost sudaca određenih za vođenje utakmice,
- da vodi brigu o vremenu trajanja utakmice,
- da po završetku utakmice uz suradnju sudaca i predstavnika klubova
zaključi izvješće s utakmice i ispuni delegatsko izvješće,
- da svoja zapažanja o utakmici iznese u delegatskom izvješću koje
zajedno s izvješćem s utakmice dostavlja u određenom roku voditelju
natjecanja,
- da u delegatsko izvješće unese zapažanja o nedostacima u organizaciji
utakmice,
- da u suglasnosti sa sucima odlučuje o prekidu ili odgodi utakmice,
- da u suglasnosti sa sucima odlučuje o sposobnosti terena za igru,
- da prije početka utakmice sa sucima provjeri ispravnost opreme za igru.
Propozicijama natjecanja delegatu se mogu odrediti i drugi zadaci, a delegat se
osim propozicija mora pridržavati ovog Pravilnika i ostalih odluka HHS koje
opisuju prava i dužnosti delegata.
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SUCI
Članak 19.
Sve utakmice u organizaciji HHS mogu suditi samo ispitani hokejski suci.
Članak 20.
Suce određuje osoba koju odredi Izvršni odbor HHS.
Svakoj utakmici moraju prisustvovati dva suca, ukoliko propozicijama nije
drugačije određeno.
U slučaju odsutnosti sudaca određenih za vođenje utakmice, utakmicu mogu
voditi drugi suci koji se zateknu na igralištu, uz suglasnost predstavnika
klubova.
Ako se predstavnici klubova ne usuglase, delegat će odrediti koja će dva suca
voditi utakmicu.
Ako ne postoji mogućnost izbora drugog suca utakmicu će voditi jedan sudac.
Ukoliko nema ni jednog suca utakmica se neće odigrati.
Suci moraju biti nazočni na igralištu najmanje 20 (dvadeset) minuta prije
početka utakmice.
Suci moraju biti ispravno opremljeni za vođenje utakmice, a to podrazumijeva
slijedeće: majicu u boji različitoj od igrača u polju, jednobojne duge, crne hlače
ili suknju, tenisice odnosno prikladnu športsku obuću, zviždaljku, kaznene
kartone, pribor za pisanje i sat/štopericu.
Prije početka utakmice suci i delegat su dužni ocijeniti sposobnost terena za
igru.

DELEGATSKA I SUDAČKA TAKSA
Članak 21.
Troškove za suce i delegata za svaku utakmicu snose klubovi u jednakim
dijelovima, ukoliko propozicijama nije drugačije određeno.
Suci i delegat imaju pravo na sudačke odnosno delegatsku taksu, a ukoliko vode
utakmicu izvan mjesta stalnog boravka tada im se isplaćuje i putni trošak.
Iznos sudačke i delegatske takse određuje Izvršni odbor HHS-a.
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PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 22.
Svaki klub mora odrediti osobu (predstavnika kluba) koja će predstavljati
momčad na utakmici.
Predstavnik kluba ima prava i dužnosti:
- da se javi delegatu utakmice najkasnije 20 (dvadeset) minuta prije
početka utakmice, ukoliko propozicijama nije drukčije određeno,
- da preda prijavu momčadi i natjecateljske knjižice delegatu 20 minuta
prije početka utakmice, ukoliko propozicijama nije drukčije određeno,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnosti
natjecateljskih knjižica,
- da po završetku utakmice sudjeluje u provjeri podataka unijetih u
izvješće s utakmice i unošenju eventualnih primjedbi,
- da za cijelo vrijeme trajanja utakmice bude obvezno na klupi za
pričuvne igrače radi pružanja pomoći glede otklanjanja eventualnih
nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje utakmice,
- da obavlja i druge poslove predviđene općim aktima i propozicijama
natjecanja.
Za mlađe dobne kategorije funkciju predstavnika kluba može obavljati trener, a
kod seniora trener ili kapetan momčadi.

IZVJEŠĆE S UTAKMICE
Članak 23.
Za sve javne utakmice obvezno se sastavlja izvješće s utakmice.
Izvješće s utakmice sastavlja se u tri (3) primjerka: po jedan za klubove i tijelo
koje rukovodi natjecanjem.
Izvješće s utakmice sastavlja se na obrascima HHS-a koji se rade po uzoru na
obrasce FIH-e.
Postoje dvije vrste izvješća s utakmice: za hokej na travi i za dvoranski hokej.
Članak 24.
Izvješće s utakmice je javna isprava i podaci unijeti u njega smatraju se valjanim
sve dok se ne dokaže suprotno.
Ako se u podacima unijetim u izvješće s utakmice utvrdi greška, mjerodavno
tijelo za natjecanje izvršit će ispravak tako da izvješće s utakmice odgovara
činjeničnom stanju.
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Greške unijete u izvješće s utakmice ispravljaju se po službenoj dužnosti:
usklađivanjem podataka iz izvješća s utakmice s delegatskim izvješćem i s
prijavom momčadi koju je delegatu prije utakmice predao predstavnik kluba,
kao i na pisani zahtjev kluba sudionika utakmice.
Klub sudionik ulaže zahtjev za ispravak netočno upisanog podatka pisanim
putem najkasnije u roku od 48 (četrdesetosam) sati nakon odigrane utakmice u
kancelariju HHS i/ili voditelju natjecanja.
Natjecateljsko tijelo dužno je o odluci obavijestiti oba sudionika utakmice
pisanim putem.
Ako se radi o greškama u rezultatu utakmice i upisanim stegovnim mjerama, o
odluci o ispravci greške natjecateljsko tijelo će obavijestiti sve klubove putem
biltena ili na sličan pisani način.

PRIJAVA MOMČADI
Članak 25.
Za svaku utakmicu momčad ima pravo prijaviti 18 (osamnaest) igrača u hokeju
na travi, odnosno 12 (dvanaest) igrača u dvoranskom hokeju, ukoliko
propozicijama nije drugačije određeno.
Uz prijavu momčadi za utakmicu osim igrača potrebno je obvezno navesti
predstavnika kluba, trenera, te liječnika i fizioterapeuta ukoliko su nazočni.
Pričuvni igrači kao i ostale prijavljene osobe u prijavi za utakmicu moraju
zauzimati mjesto na klupi njihove momčadi.
Sve osobe koje nisu prijavljene delegat mora odstraniti s klupe.
Predstavnik kluba je veza između momčadi i delegata, prijavljuje momčad i
jedini od strane momčadi ima pravo komuniciranja s delegatom.
U momčadi za utakmicu mora biti prijavljeno najmanje 11 (jedanaest) igrača za
hokej na travi i 6 (šest) igrača za dvoranski hokej, ukoliko propozicijama nije
drugačije određeno.
Ne mogu se prijaviti osobe za utakmicu koje nisu nazočne.
Ukoliko netko od igrača ili službenih osoba dođe naknadno, njega će
predstavnik kluba tada prijaviti i nakon toga ima sva prava kao i ostale
prijavljene osobe.

IGRALIŠTE
Članak 26.
Svako igralište na kojem se odigravaju utakmice u organizaciji HHS mora biti
registrirano od strane voditelja natjecanja.
12
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Voditelj natjecanja dužan je prije početka svake sezone pregledati igrališta na
kojima se trebaju odigravati utakmice.
Na osnovi pregleda igrališta voditelj natjecanja sastavlja zapisnik u kojem mora
navesti sve nedostatke koje je zapazilo, te zahtijevati od klubova koji su
domaćini na igralištu gdje su nedostaci zamijećeni da se isti otklone, a ukoliko
su bitni nedostaci na igralištu neotklonjivi voditelj natjecanja predložit će
Izvršnom odboru zabranu odigravanja utakmica na tom igralištu.
Članak 27.
Utakmice se mogu igrati samo na igralištu koje je sposobno za igru.
Domaća momčad je obvezna igralište pripremiti za igru tako da bude potpuno
sposobno za odigravanje utakmice.
Članak 28.
Prije početka utakmice suci su dužni ocijeniti sposobnost igrališta za igru i o
tome izvijestiti delegata.
Igralište može biti “sposobno za igru” ili “nesposobno za igru”.
Za ispravnost igrališta za igru odgovoran je domaćin utakmice.
Da bi igralište bilo sposobno za igru mora biti pravilno uređeno te propisno
obilježeno, s pravilno postavljenim vratima i ispravnim mrežama,
Za svaku momčad moraju biti osigurani stolci ili klupa za 11 (jedanaest) osoba.
Potrebno je postaviti stol i stolicu za delegata, te još 4 (četiri) stolca za
isključene igrače koje se postavljaju do delegatskog stola.
Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, delegat je dužan to unijeti u delegatsko
izvješće, a propozicijama se određuje visina novčane kazne zbog navedenog
nedostatka.
Vremenske prilike također mogu utjecati na sposobnost igrališta za igru.
U slučaju ocjene “nesposobno za igru”, utakmica će se odigrati samo uz
suglasnost predstavnika klubova.
Ako do ovog sporazuma ne dođe u roku od 60 (šezdeset) minuta od zakazanog
početka utakmice, utakmica neće biti odigrana.
Domaćin će biti kažnjen novčanom kaznom, ako je zbog njegovog propusta
došlo do povrede ovog članka, a utakmica je odigrana.
Domaćin će biti kažnjen registracijom utakmice službenim rezultatom bez borbe
u korist protivnika, ako je zbog njegovog propusta došlo do povrede ovog
članka, a utakmica zbog toga nije odigrana.
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Ukoliko je igralište dobilo ocjenu “nesposobno za igru” i zbog toga se utakmica
ne odigra, delegat je obvezan zapisnik s utakmice dostaviti rukovodstvu
natjecanja u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata uz hitnu prethodnu obavijest putem
telefona.

DOMAĆIN UTAKMICE
Članak 29.
Domaćin utakmice je prvoimenovana momčad.
Klub je u prijavi za natjecanje dužan navesti igralište na kojem će biti domaćin.
Ukoliko klub u prijavi ne navede igralište na kojem želi i može biti domaćin,
tada će to učiniti voditelj natjecanja.
Klub mora imati osigurano igralište na kojem će biti domaćin.
Nakon izrade rasporeda nijedan klub nema pravo mijenjati mjesto domaćinstva
bez suglasnosti protivničkog kluba i voditelja natjecanja.
Iznimka je ako je zbog nemogućnosti igranja na svom igralištu momčad
prinuđena igrati na nekom drugom igralištu, tada o tome odlučuje voditelj
natjecanja.
Dužnosti domaćina reguliraju se propozicijama natjecanja i ovim Pravilnikom.
Članak 30.
Domaćin utakmice dužan je osigurati potrebnu liječničku i redarsku službu
ukoliko je to propozicijama određeno.
Domaćin utakmice dužan je osigurati lopte za odigravanje utakmice i predati ih
delegatu prije početka utakmice.

JAVNE UTAKMICE
Članak 31.
Pod javnim utakmicama podrazumijevaju se sve utakmice stalnih natjecanja i
ostalih natjecanja koje organizira HHS i klubovi, športske i druge organizacije.
Javne prijateljske utakmice i turniri organiziraju se prema odredbama
predviđenim ovim Pravilnikom, ukoliko propozicijama nije drukčije određeno.
Mogući propusti i prekršaji rješavaju se po odredbama propozicija pojedinog
natjecanja i/ili Stegovnog pravilnika HHS-a.
Trening utakmice ne smatraju se javnim utakmicama. Na tim utakmicama ne
vrijede ograničenja u svezi s pravom nastupanja i zabranom igranja i
gostovanjem igrača iz drugih klubova.
Na trening utakmicama ne vodi se izvješće s utakmice i ne podnosi izvješće
mjerodavnom tijelu, pa i u slučaju da utakmicu vodi ispitani sudac.
14
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SLUŽBENE MEĐUNARODNE UTAKMICE,
PRIJATELJSKE UTAKMICE I TURNIRI
Članak 32.
O svakoj odigranoj međunarodnoj utakmici, službenoj ili prijateljskoj, u zemlji
ili inozemstvu klub mora dostaviti izvješće u ured HHS i to najkasnije 30
(trideset) dana od odigrane utakmice. U izvješću treba dostaviti izvješće s
utakmice ukoliko postoji ili listu igrača koji su nastupili na određenoj utakmici
(ime protivnika i datum utakmice) s konačnim rezultatom utakmice, uz naznaku
vođe momčadi, trenera i sudaca utakmice. Ako je klub nastupio na turniru tada
je potrebno dostaviti i konačnu tablicu i/ili redoslijed ekipa.
Članak 33.
Sa svake prijateljske utakmice odigrane u Hrvatskoj mora se voditi izvješće s
utakmice, koje je potrebno dostaviti u ured HHS najkasnije 30 (trideset) dana od
odigrane utakmice. U protivnom smatrat će se da prijateljska utakmica nije
odigrana, te će se ista tretirati kao trening utakmica.
Članak 34.
Svaki klub mora imati odobrenje Izvršnog odbora HHS-a za organiziranje
turnira.
Odobrenje izdaje Izvršni odbor, odnosno tijelo koje on ovlasti.
Već odobrenim smatra se turnir koji je uvršten u Kalendar natjecanja.
Članak 35.
Registrirani igrač jednoga kluba može gostovati na prijateljskoj utakmici u
drugom klubu uz pisano odobrenje svog kluba.

NAJMANJI BROJ IGRAČA
Članak 36.
Utakmica može započeti ako momčad ima najmanje 11 (jedanaest) igrača u
hokeju na travi i 6 (šest) igrača u dvoranskom hokeju.
Propozicijama se može odrediti da utakmica može započeti i s manjim brojem
igrača nego što je to propisano u st.1 ovoga članka.
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Ako momčad za vrijeme igre ostane s manje od 8 (osam) igrača u hokeju na
travi, odnosno 4 (četiri) igrača u dvoranskom hokeju, sudac je dužan prekinuti
utakmicu.

ODJEĆA IGRAČA
Članak 37.
Momčad na utakmici mora nastupiti u dresovima svojih prijavljenih klupskih
boja.
Klubovi su dužni u pisanoj formi izvijestiti voditelja natjecanja prije početka
natjecanja u kojim klupskim bojama će nastupati tijekom natjecanja, te je
potrebno navesti boju majica, boju športskih hlača za muškarce odnosno
športskih suknjica za žene i boju dokoljenica. Mora se navesti glavna i pričuvna
boja.
U slučaju istih ili sličnih klupskih boja prednost ima domaća momčad, a
gostujuća će momčad promijeniti boju majica i dokoljenica.
Ukoliko jedna od momčadi nastupi s drukčijom bojom majica od boje majica
navedenih u propozicijama i time dođe do poklapanja boja domaćina i gosta,
tada će ta momčad promijeniti boju majica i dokoljenica.
Igrači jedne momčadi moraju nastupiti u jednoobraznoj športskoj opremi.
Vratari se moraju razlikovati bojom majice od svih ostalih igrača u polju, a
kapetani momčadi moraju nositi vidljivu traku na nadlaktici.

OPREMA IGRAČA
Članak 38.
Obvezna oprema igrača opisana je Pravilima igre.
Preporučuje se nošenje štitnika za noge i štitnika za zube, pogotovo u mlađim
dobnim kategorijama.
Propozicijama se može odrediti i dodatna obvezna oprema igrača.

DOBNE KATEGORIJE
Članak 39.
Natjecanja se održavaju po kategorijama i kod muškaraca i kod žena:
SENIORI:
sva godišta
- za seniore smiju nastupiti sva godišta uz ograničenje da mlađi od 15
godina (u ovom slučaju u obzir se uzima datum rođenja, a ne godište)
moraju imati specijalistički pregled nadležne športske ambulante za
igranje u seniorskoj kategoriji
JUNIORI:
20 godina i mlađi,
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KADETI:
17 godina i mlađi,
MLAĐI KADETI:
14 godina i mlađi,
PIONIRI:
12 godina i mlađi,
MLAĐI PIONIRI:
10 godina i mlađi.
- donje godište određuje se propozicijama natjecanja
- kod svih mlađih kategorija igrači ne smiju započeti natjecateljsku
godinu u kategoriji koju zbog dobne granice ne bi mogli završiti.
VETERANI:
34 godine i stariji.
Ukoliko jedno natjecanje počne u jednoj, a završi u slijedećoj kalendarskoj
godini, tada u natjecanju imaju pravo sudjelovanja oni igrači koji zadovoljavaju
gore utvrđene dobne granice tijekom cijele sezone natjecanja.
Sezonu mogu započeti juniori s najviše 19 (devetnaest), kadeti s najviše 16
(šesnaest), mlađi kadeti s najviše 13 (trinaest), pioniri s najviše 11 (jedanaest),
mlađi pioniri s najviše 9 (devet) godina, te veterani s najmanje 34 (tridesetčetiri)
godine, ukoliko natjecanje započinje u jednoj, a završava u slijedećoj godini.
Za dobnu granicu uzima se godište, a ne datum rođenja, osim u slučaju donje
granice kod seniora (15 godina) kada se u obzir uzima datum rođenja.
Propozicijama natjecanja određuje se koja godišta imaju pravo nastupa u
pojedinoj kategoriji.

REGISTRACIJA IGRAČA
Članak 40.
Pravo nastupa na utakmicama u organizaciji HHS-a igrač stječe registracijom,
koja se provodi na osnovi Registracijskog pravilnika HHS-a.
Registracija se produžava i ovjerava u natjecateljskoj knjižici svake godine.
Igrač koji nema registraciju nema pravo nastupa.
Delegat utakmice u tom slučaju mora staviti prigovor na registraciju dotičnog
igrača u zapisnik i o tome izvijestiti predstavnika kluba obje momčadi.
Propozicijama se određuje postupak dokazivanja važeće registracije koju igrač
ima, ali je nema na utakmici i novčana kazna zbog nedostatka važeće
registracije na utakmici.
Protiv igrača koji nastupi na utakmici pod tuđim imenom mora po službenoj
dužnosti biti pokrenut disciplinski postupak, a na temelju prijave delegata u
izvješću s utakmice.
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LIJEČNIČKI PREGLED IGRAČA
Članak 41.
Svaki igrač mora imati liječničku potvrdu kojom dokazuje da je sposoban za
igru, koja se upisuje u natjecateljsku knjižicu.
Igrač koji nema liječničku potvrdu nema pravo nastupa.
Delegat utakmice u tom slučaju mora staviti prigovor na liječnički pregled
dotičnog igrača u zapisnik i o tome izvijestiti predstavnika kluba obje momčadi.
Ukoliko igrač nema upisanu liječničku potvrdu u natjecateljskoj knjižici nego
liječničku potvrdu ovjerenu od mjerodavne ambulante, taj će se liječnički
pregled priznati.
Propozicijama se određuje postupak dokazivanja važeće liječničke potvrde koju
igrač ima, ali je nema na utakmici i novčana kazna zbog nedostatka važeće
liječničke potvrde na utakmici.

NEDOLAZAK NA UTAKMICU
Članak 42.
Ako u roku od 15 (petnaest) minuta u hokeju na travi i 10 (deset) minuta u
dvoranskom hokeju nakon vremena određenog za početak utakmice jedna
momčad ne nastupi s potrebnim brojem igrača, gubi utakmicu službenim
rezultatom i kaznit će se novčano.
Ako obje momčadi ne nastupe određuje se termin za odigravanje nove utakmice
i obje se novčano kažnjavaju.
Ako utakmica ne započne na vrijeme a započne u roku od 15 (petnaest) odnosno
10 (deset) minuta nakon zakazanog termina, momčad koja je neopravdano
izazvala odgodu kaznit će se novčano.
Ako obje momčadi izazovu odgodu kaznit će se obje novčano.
Opravdanost zakašnjenja procjenjuje delegat utakmice.
Ako sudac ili delegat ne dođe na utakmicu za koju je delegiran, kaznit će se
novčano, a u slučaju da je nedolazak neopravdan i/ili u ponovljenom slučaju bit
će osim novčane kazne predan i na odgovornost stegovnom sucu.

PREKID UTAKMICE
Članak 43.
Utakmica se može prekinuti uz suglasnost sudaca i delegata.
U slučaju da se utakmica prekine iz opravdanih razloga, utakmica će se nastaviti
od trenutka prekida ili će se igrati nova utakmica.
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Utakmica će se nastaviti od trenutka prekida ukoliko je odigrano više od 1/3
(jedne trećine) utakmice.
U nastavku te utakmice mogu nastupiti samo oni igrači koji su bili prijavljeni na
dan kada je prekinuta utakmica započeta. Ostali igrači nemaju pravo nastupa na
toj utakmici.
Nova utakmica igrat će se ukoliko nije odigrano više od 1/3 (jedne trećine)
utakmice.
U novoj utakmici mogu nastupiti igrači koji nisu bili prijavljeni na dan prekinute
utakmice.
Voditelj natjecanja donosi odluku o registraciji utakmice rezultatom postignutim
u vrijeme prekida u slučaju kada je odigrano 2/3 (dvije trećine) utakmice,
ukoliko se s time usuglase vodstva obih momčadi.
Mogući razlozi za takav prekid su:
1. Ako su obje momčadi ostale s premalim brojem igrača,
2. Ukoliko su prekid izazvale obje momčadi fizičkim napadom na suce i/ili
delegata;
3. Viša sila: potres, poplava, požar, vremenske nepogode, tehnički nedostatak:
nedostatak rasvjete i sl.
Članak 44.
Momčad čiji igrači ili službene osobe izazovu prekid utakmice ili momčad koja
napusti igralište prije njenog završetka gubi utakmicu službenim rezultatom,
oduzimaju joj se 3 (tri) boda i protiv nje se obvezno, po službenoj dužnosti,
provodi stegovni postupak.
Sudac ili delegat koji neopravdano prekine utakmicu ili sudac ili delegat koji
napusti igralište prije njenog završetka automatski se suspendira na 15 (petnaest)
dana i predaje na odgovornost stegovnom sucu.

SLUŽBENI REZULTAT - BEZ BORBE
Članak 45.
Utakmica se registrira službenim rezultatom 3:0 bez borbe u hokeju na travi i
6:0 bez borbe u dvoranskom hokeju.
Članak 46.
Ukoliko ima osnova da se utakmica registrira službenim rezultatom, ona se neće
registrirati službenim rezultatom ako je utakmica završena povoljnijim
19
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rezultatom u korist oštećene momčadi ili je u trenutku prekida rezultat bio
povoljniji za momčad koja je oštećena.

ODUZIMANJE BODOVA
Članak 47.
U slučajevima utvrđenim propozicijama ili Stegovnim pravilnikom, momčad
može biti kažnjena oduzimanjem jednog ili više bodova.

NOVČANE KAZNE
Članak 48.
Za nenastupanje na utakmici klub mora uplatiti kaznu i podmiriti svoje obveze
prema sucima i delegatu po ispostavi računa.
Iznos novčanih kazni za kršenje ovog Pravilnika i propozicija. određuje Izvršni
odbor HHS-a.
Sve novčane kazne predviđene Natjecateljskim pravilnikom i propozicijama
izriče voditelj natjecanja, a klubovi su dužni uplatiti kaznu u roku od 8 (osam)
dana od dana ispostave računa.

NATJECATELJSKE KAZNE I PRIJAVE STEGOVNOM SUCU
Članak 49.
Tijekom utakmice igračima i službenim osobama prijavljenima u zapisnik mogu
se izreći slijedeće kazne:
1. Zeleni karton - opomena s vremenskim isključenjem. Vremensko
isključenje određeno je Pravilima igre i/ili propozicijama natjecanja.
2. Žuti karton - opomena s vremenskim isključenjem.
Vremensko isključenje određeno je Pravilima igre i/ili propozicijama
natjecanja.
3. Crveni karton - isključenje do kraja utakmice.
Zeleni kartoni se ne evidentiraju, osim ako propozicijama nije drukčije
navedeno.
Žuti kartoni se ne evidentiraju, osim ako propozicijama nije drukčije navedeno.
Crveni kartoni ulaze u evidenciju koja se vodi u kancelariji HHS-a.
Evidenciju kartona svojih igrača klubovi su dužni voditi sami.
Evidencija kartona vodi se za svako natjecanje zasebno.
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Crveni kartoni se na kraju sezone ne poništavaju i prenose se u daljnje
natjecanje.
Crveni karton povlači za sobom automatsku zabranu igranja i obavljanja
službene dužnosti na 1 (jednoj) narednoj utakmici i vremensku suspenziju
igranja i obavljanja dužnosti suca, delegata i službene osobe na utakmicama od
5 (pet) dana u svim kategorijama natjecanja.
Prijavu protiv isključenog igrača mogu podnijeti suci ili delegat utakmice u roku
od 3 (tri) dana nakon odigrane utakmice.
Članak 50.
Ako igrač pod automatskom suspenzijom ipak nastupi za vrijeme suspenzije,
smatrat će se da nije odradio kaznu i takav nastup predstavlja stegovni prekršaj
za koji se na odgovornost pozivaju igrač i predstavnik kluba na utakmici.
Članak 51.
Ukoliko je igrač dobio crveni karton u zadnjoj utakmici sezone koju je njegov
klub igrao u nekom natjecanju, tada se ta kazna prenosi i u slijedeću
natjecateljsku sezonu, ali u natjecanje u kojem je taj karton dobio. Kazna se
izdržava na prvoj slijedećoj utakmici istog natjecanja u slijedećoj natjecateljskoj
sezoni.
Članak 52.
Na osnovi dodijeljenog crvenog kartona prijavu mogu podnijeti suci i delegat
utakmice.
Suci i delegat mogu prijaviti svakog igrača i svaku službenu osobu angažiranu
na utakmici.
Ukoliko prijavljuje igrača, tada prijavu mora predati pisanim putem u
kancelariju HHS-a u roku od 3 (tri) dana od dana odigravanja utakmice.
Tako prijavljene osobe automatski se suspendiraju i pokreće se disciplinski
postupak. Automatska suspenzija traje 15 (petnaest) dana.
Ukoliko se prijava preda nakon roka, bit će odbačena.
Članak 53.
Mjera stegovnog suca može biti opomena, ukor, zabrana igranja na određeno
vrijeme, zabrana igranja ili vođenja određenog broja utakmica, zabrana suđenja
na određeno vrijeme, zabrana obavljanja funkcije na određeno vrijeme, zabrana
igranja utakmica na određenom igralištu, oduzimanje bodova, negativni bodovi,
vraćanje u niži stupanj natjecanja, doživotna zabrana igranja hokeja, doživotno
isključenje iz hokejskog sporta, suspenzija i novčana kazna.
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Ukoliko stegovni sudac kazni igrača stegovnom mjerom zabrane nastupa na
određenom broju utakmica, tada je dužan navesti na koja natjecanja se to odnosi.
Ukoliko stegovni sudac izreče vremensku stegovnu mjeru, tada mora navesti
datum od kada ta zabrana počinje teći i datum kada prestaje.
Članak 54.
Voditelj natjecanja vodi evidenciju kaznenih kartona igrača i službenih osoba,
registrira ih u svom zapisniku, objavljuje ih preko svojih biltena ili službenih
dopisa i kontrolira izvršenje kazne.
Kartoni koje dobiju službene osobe kluba koje nisu na popisu igrača momčadi
vode se u zasebnoj evidenciji, te se vode zajedno za sva natjecanja pod člankom
6. ovog Pravilnika.
Ukoliko jedna osoba dobije kartone u istom natjecanju i kao igrač i kao službena
osoba, tada se ti kartoni ne zbrajaju već se vode zasebno.

SUSPENZIJA
Članak 55.
Suspenzija igrača i službenih osoba:
- igrač ili službena osoba bit će automatski suspendiran u trajanju od 5 (pet)
dana ako dobije crveni karton,
- ako suci ili delegat zatraže stegovni postupak protiv toga igrača ili
službene osobe u roku od 3 (tri) dana nakon odigrane utakmice, tada se
automatska suspenzija produžava na 15 (petnaest) dana,
- igrač koji je pod automatskom suspenzijom nema pravo nastupa, a
službena osoba ne može obavljati svoju dužnost.
Suspenzija kluba:
- klub može biti suspendiran od strane Izvršnog odbora HHS-a primjenom
ovog Pravilnika, Stegovnog pravilnika ili propozicija natjecanja,
- ni jedna momčad kluba koji je pod suspenzijom nema pravo nastupa.
Članak 56.
Ukoliko momčad kluba koji je pod suspenzijom ipak nastupi, tada se momčad
kažnjava gubitkom utakmice službenim rezultatom.
Ako momčad kluba pod suspenzijom za vrijeme trajanja suspenzije treba
nastupiti po službenom rasporedu odigravanja utakmica gubi tu utakmicu
službenim rezultatom.
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Članak 57.
Ukoliko nastupi igrač koji nije imao pravo nastupa, tada se njegova momčad
kažnjava gubitkom utakmice službenim rezultatom.
Ukoliko je u popisu službenih osoba bio netko tko zbog kazne nema pravo
obavljanja dužnosti na toj utakmici, tada će se novčano kazniti klub čiji je on
član, a ta osoba će se predati na odgovornost stegovnom sucu.

ODUSTAJANJE
MOMČADI
RASFORMIRANJE KLUBA

OD

NATJECANJA

I

Članak 58.
Ukoliko se neka momčad rasformira ili odustane od daljnjeg natjecanja, a
odigrala je pola ili manje od pola propozicijama predviđenih utakmica, tada će
se sve odigrane utakmice te momčadi poništiti i smatrat će se kao da nije ni
sudjelovala u natjecanju.
Ukoliko se neka momčad rasformira ili odustane od daljnjeg natjecanja, a
odigrala je više od pola propozicijama predviđenih utakmica, tada će se sve
odigrane utakmice priznati, a preostale utakmice registrirati službenim
rezultatom bez borbe u korist protivnika.
Članak 59.
Momčad kluba koja odustane od natjecanja pada u niži rang natjecanja, ukoliko
takav rang postoji.
Smatrat će se da je momčad kluba odustala od natjecanja ako svojom krivnjom
nije odigrala 3 (tri) utakmice u tijeku jednog natjecanja u istoj natjecateljskoj
godini.

SPAJANJE KLUBOVA
Članak 60.
Klubovi se spajaju na zajedničkoj skupštini zainteresiranih klubova koji su se
prethodno na odvojenim skupštinama izjasnili za spajanje.
Spajanje se obavlja u ljetnoj pauzi, a najkasnije 30 (trideset) dana prije početka
sezone.
Prilikom spajanja novoosnovani klub zadržava pravo najbolje plasiranih
momčadi svih dobi, zasebno za svako natjecanje u kome su se natjecale
odgovarajuće momčadi pojedinih klubova.
Pravo nastupanja i način registracije dosadašnjih članova pojedinih klubova
određuje Registracijski pravilnik.
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UTVRĐIVANJE REDOSLJEDA
Članak 61.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, kod neodlučenog rezultata
svaki klub osvaja 1 (jedan) bod, a u slučaju da je utakmicu izgubio klub ne
dobiva bodove.
Redoslijed na tablici odlučuje se redom vrijednosti:
1. broj bodova,
2. broj bodova u međusobnim susretima,
3. razlika između danih i primljenih zgoditaka u međusobnim susretima,
4. razlika između danih i primljenih zgoditaka ukupno,
5. više postignutih zgoditaka.
Propozicijama se određuje na koji će se način dobiti redoslijed ukoliko su u
svemu ovome momčadi izjednačene.
Ako o redoslijedu odlučuje broj bodova u međusobnim susretima a on je
izjednačen a jedna je od utakmica iz međusobnih susreta završila službenim
rezultatom, tada se u obzir neće uzimati razlika između danih i primljenih
zgoditaka u međusobnim susretima već će bolje plasirana momčad biti ona koja
je utakmicu dobila službenim rezultatom.

KUP SUSTAV
Članak 62.
Kup natjecanje odigrava se ako je prijavljeno 4 (četiri) ili više momčadi u
pojedinoj kategoriji.
Ako pojedina momčad odustane od odigravanja kupa, nakon što su zaključene
prijave, u obzir će se uzeti broj momčadi temeljem zaključenih prijava, ali se
takva momčad neće uvrstiti u raspored i bit će novčano kažnjena za odustajanje
od natjecanja.
U slučaju da momčadi na utakmici koja se odigrava po jednostrukom kup
sustavu ili na utakmicama koje se igraju po dvostrukom kup sustavu postignu
isti broj zgoditaka, tada će se nakon regularnog vremena utakmice odnosno
nakon druge utakmice prići izvođenju kaznenih udaraca.
Način izvođenja kaznenih udaraca propisuje se propozicijama natjecanja.
Propozicijama se može odrediti i igranje treće utakmice.
Ako se utakmice igraju po dvostrukom kup sustavu bez igranja treće utakmice, u
slučaju da je jedna od utakmica završila službenim rezultatom, neće se uzimati
razlika između danih i primljenih zgoditaka već će bolja momčad biti ona koja
je utakmicu dobila službenim rezultatom.
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REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 63.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju
utakmice službenim rezultatom, tada se utakmica registrira postignutim
rezultatom.
Tijelo koje rukovodi natjecanjem registrira utakmice u roku koji odrede
propozicije natjecanja, s tim što se ne može izvršiti registracija utakmice prije
nego što proteknu rokovi za ulaganje žalbi.

ŽALBA
Članak 64.
Na svaku odigranu utakmicu postoji mogućnost žalbe.
O regularnosti utakmice može se odlučivati na osnovi žalbe oštećenog kluba.
O regularnosti utakmice može se odlučivati i na osnovi izvješća s utakmice i/ili
delegatskog izvješća, kao i na osnovi službene dužnosti voditelja natjecanja.
Odluka voditelja natjecanja po ovoj osnovi smatrat će se kao odluka u prvom
stupnju.
Žalba se dostavlja u kancelariju HHS-a idućeg dana nakon odigrane utakmice do
12,00 (dvanaest) sati.
Ako u tom roku žalbu nije bilo moguće predati zbog neradnih dana kancelarije
HHS-a, tada se rok produžava do prvog radnog dana kancelarije HHS-a do
12,00 (dvanaest) sati.
Žalba mora sadržavati iscrpno obrazloženje događaja, a mora biti priložena
taksa u iznosu određenom propozicijama.
Članak 65.
Žalbu u prvom stupnju rješava voditelj natjecanja.
Protiv odluke u prvom stupnju postoji pravo žalbe tijelu drugog stupnja.
Žalbu u drugom stupnju rješava Natjecateljsko povjerenstvo.
Rok za podnošenje žalbe Natjecateljskom povjerenstvu je 3 (tri) dana od dana
primitka obavijesti o rješenju žalbe u prvom stupnju.
Uz žalbu Natjecateljskom povjerenstvu mora biti priložena taksa u iznosu
određenom propozicijama.
Odluka Natjecateljskog povjerenstva je konačna.
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Članak 66.
Taksa se uplaćuje u kancelariji HHS neposredno ili putem poštanske uplatnice.
Ukoliko se žalba usvoji taksa se vraća.
Članak 67.
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana njezinog
prijama.
Za iznimne slučajeve (kup natjecanja, utakmice dva posljednja kola
prvenstvenih natjecanja i sl.) propozicijama natjecanja može se propisati
poseban žalbeni postupak sa skraćenim rokovima za ulaganje i rješavanje žalbi.
Nepravovremeno podnesena žalba i žalba na koju nije uplaćena taksa bit će
odbačena i neće se razmatrati.
Članak 68.
Odluka u prvom stupnju mora biti donesena u roku 8 (osam) dana, ukoliko
propozicijama nije određen kraći rok.
Ako tijelo prvog stupnja ne postupi u smislu prethodnog stavka, tada se predmet
automatski prenosi na tijelo drugog stupnja, a voditelj natjecanja poziva se na
odgovornost.
Odluka u drugom stupnju mora biti donesena u roku 8 (osam) dana, ukoliko
propozicijama nije određen kraći rok.
Ako tijelo u drugom stupnju ne postupi u smislu prethodnog stavka oštećena
strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika,
a članovi tijela drugog stupnja pozivaju se na odgovornost.
Rok za podnošenje prijedloga je 8 (osam) dana po isteku rokova iz ovoga
članka, a prijedlog se podnosi po odredbama članka 77. ovog Pravilnika.
Taj rok propozicijama može biti skraćen.
Ukoliko se žalba ne riješi na prvom i drugom stupnju, te ukoliko klub koji se
žalio ne podnese ili ne podnese na vrijeme prijedlog za podizanje zahtjeva za
zaštitu Pravilnika, smatrat će se da žalba nije usvojena.
Članak 69.
Na osnovi podnijete žalbe bit će donijeta odluka o registraciji utakmice
službenim rezultatom u korist oštećenog kluba ako je protivnički klub:
1. nastupio s igračem koji za njega nije registriran,
2. nastupio s igračem koji nema izvršenu registraciju za tekuću godinu, ili je
nije donio na uvid naknadno u zadanom roku,
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3. nastupio s igračem koji nema ispravan liječnički pregled, ili ga nije donio
na uvid naknadno u zadanom roku,
4. nastupio s igračem koji na utakmici nije imao pravo nastupa,
5. nastupio s igračem koji nije imao na toj utakmici natjecateljsku knjižicu i
nije je donio na uvid naknadno u zadanom roku,
6. nastupio s igračem za koga je konačnom odlukom nadležnog tijela za
registraciju igrača utvrđeno da je registriran nepravilnom primjenom
propisa o registraciji ili na osnovi netočnih podataka,
7. nastupio s pravilno registriranim igračem koji ne ispunjava uvjete iz
propozicija odgovarajućeg natjecanja,
8. nastupio s igračem koji se nalazi pod kaznom zabrane nastupanja ili
suspenzijom ili ako je klub bio pod suspenzijom,
Ako je žalbu podnio klub koji je oštećen rezultatom utakmice između druga dva
kluba, onda se odredbe 1. stavka o registraciji utakmice službenim rezultatom ne
odnose na taj klub nego na oštećeni klub koji je igrao tu utakmicu.
Članak 70.
Na osnovi podnijete žalbe bit će poništena utakmica i određeno ponovno
odigravanje u sljedećim slučajevima:
1. ukoliko se utvrdi da su i jedan i drugi klub nastupili s igračima pod
okolnostima iz prethodnog članka,
2. ako sudac nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku od bitnih
materijalnih odredaba Pravila igre i odluka HHS-a, a ta je povreda bitno
utjecala na konačni ishod utakmice.
Žalbu prema odredbi stavka 2. ovog članka može podnijeti jedino klub sudionik
utakmice.
Članak 71.
Na osnovi izvješća s utakmice i/ili delegatskog izvješća bit će donijeta odluka o
registraciji utakmice službenim rezultatom u korist oštećenog kluba ako je
protivnički klub:
1. nastupio s igračem koji za njega nije registriran,
2. nastupio s igračem koji nema izvršenu registraciju za tekuću godinu ili
ju nije donio na uvid naknadno u zadanom roku,
3. nastupio s igračem koji nema ispravan liječnički pregled, ili ga nije
donio na uvid naknadno u zadanom roku,
4. nastupio s igračem koji nije imao na toj utakmici natjecateljsku
knjižicu ili je nije donio na uvid naknadno u zadanom roku,
5. nastupio s pravilno registriranim igračem koji ne ispunjava uvjete o
godištima igranja u pojedinoj kategoriji.

27

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA

Članak 72.
Na osnovi izvješća s utakmice i/ili delegatskog izvješća bit će poništena
utakmica i određeno ponovno odigravanje u sljedećim slučajevima:
1. ukoliko se utvrdi da su i jedan i drugi klub nastupili s igračima pod
okolnostima iz prethodnog članka.
Članak 73.
Na osnovi službene dužnosti voditelja natjecanja bit će donijeta odluka o
registraciji utakmice službenim rezultatom u korist oštećenog kluba ako je
protivnički klub:
1. nastupio s igračem koji nije imao pravo nastupa po osnovi prava
nastupa za više momčadi istoga kluba,
2. nastupio s igračem koji se nalazi pod kaznom zabrane nastupanja ili
suspenzijom ili ako je klub bio pod suspenzijom,
Članak 74.
Pored odluke o registraciji utakmice službenim rezultatom ili odluke o
poništenju utakmice, tijelo koje rukovodi natjecanjem dužno je u svim prednjim
slučajevima obavijestiti stegovnog suca.

BITNA MATERIJALNA POVREDA PRAVILA IGRE
Članak 75.
Bitna materijalna povreda pravila igre i odluka HHS postoji ako sudac nije
primijenio ili je pogrešno primijenio neku odredbu koja je neposredno utjecala
na konačan ishod utakmice, a ta odluka se ne zasniva na slobodnom sudačkom
uvjerenju.
Sve odluke koje su donijete na osnovi slobodnog sudačkog uvjerenja, ne mogu
biti povrede bitnih materijalnih odredaba pravila igre.

PONIŠTENJE UTAKMICE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
Članak 76.
Po službenoj dužnosti bit će poništena utakmica i određeno njeno novo
odigravanje ako se utvrdi da je sudac iz neetičkih pobuda utjecao na rezultat
utakmice čije mu je vođenje povjereno.
Do poništenja utakmice može doći samo na osnovi pravosnažne odluke
stegovnog suca.
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Poništenje po ovoj osnovi može se izvršiti do završetka natjecateljskog
razdoblja.
Pokretanju postupka po prijavi ili po službenoj dužnosti od strane nadležnog
natjecateljskog tijela ima mjesta samo pod uvjetom ako je rješenje iz prethodnog
stavka postalo pravosnažno do završetka natjecateljskog razdoblja.
Završetkom natjecateljskog razdoblja u smislu ovog članka podrazumijeva se
dan kada je nadležno natjecateljsko tijelo utvrdilo završni redoslijed
odgovarajućeg natjecanja.

ZAŠTITA PRAVILNIKA
Članak 77.
Zahtjev za zaštitu ovog Pravilnika podnosi se u roku 8 (osam) dana od kada je
predmet trebao biti riješen (ukoliko propozicijama rok nije skraćen), a zbog
zanemarivanja su prošli rokovi u kojima je tijelo drugog stupnja trebalo donijeti
odluku.
Zahtjev za zaštitu ovog Pravilnika podnosi se Izvršnom odboru HHS-a i on
donosi konačnu odluku.

POSEBNE ODREDBE
Članak 78.
Obvezna tumačenja za primjenu ovog Pravilnika donosi Izvršni odbor HHS-a.
Članak 79.
Pravilnik je donijela Skupština HHS-a
primjenjuje se danom donošenja.

dana 29. lipnja 2017. godine i

Zagreb, 29. lipnja 2017.
Predsjednik HHS
Damir Hrupec, v.r.
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