HRVATSKI
ODBOJKAŠKI
SAVEZ

PRAVILNIK O NATJECANJU

Zagreb, 25. svibanj 2015. godine
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Na temelju članka 31. stavka 1. podstavka 1. Statuta Hrvatskog odbojkaškog
saveza, Upravni odbor Hrvatskog odbojkaškog saveza donosi

PRAVILNIK O NATJECANJU
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Pravilnikom o natjecanju (u nastavku: Pravilnik) propisuju se temeljne odredbe o
sustavu te uvjetima i organizaciji natjecanja, u skladu s pravilima, propisima i normama
Međunarodne odbojkaške organizacije (FIBV) i Europske odbojkaške organizacije (CEV).
Članak 2.
Pravilnik je obvezatan za sve organizacije Hrvatskog odbojkaškog saveza (u
nastavku: HOS) te svi ostali normativni akti koji se odnose na sustav ili uvjete
natjecanja moraju biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Odbojkaški savezi/zajednice općina odnosno gradova i županija te ostalih
područnih organizacija mogu svojim pravilnicima uređivati pitanja koja nisu obuhvaćena
ovim Pravilnikom.
Članak 4.
(1)
(2)
(3)

Odbojkaška natjecanja mogu biti stalna i povremena.
Stalna su ona natjecanja koja se organiziraju u okviru utvrđenog sustava
natjecanja u Republici Hrvatskoj.
Povremena su ona natjecanja koja se organiziraju povremeno, prigodom
određenih blagdana, obljetnica, manifestacija i sl.
Članak 5.

(1)
(2)

Natjecanja u odbojci trebaju poticati razvitak, omasovljenje i kakvoću te
težiti vrhunskim sportskim rezultatima.
Svi se sudionici natjecanja moraju uzorno ponašati, poštivati načela
sportskog morala, čuvati čast i ugled strukovnih saveza i sportskih
zajednica te klubova kao osnovnih odbojkaških organizacija.
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Članak 6.
Riječi koje imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Pravilniku korištene u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. SUSTAV STALNIH NATJECANJA
Članak 7.
(1)
(2)

Upravni odbor HOS-a (u nastavku: UO HOS) utvrđuje, na prijedlog
Natjecateljske komisije HOS-a, jedinstven sustav i okvirne odredbe stalnih
natjecanja na razini Republike Hrvatske te skrbi o njegovoj provedbi.
Sustav natjecanja zasniva se na načelima dragovoljnosti, otvorenosti,
svrhovitosti, racionalnosti, stupnjevitosti te najviših etičkih i sportskih
vrijednosti.
Članak 8.

(1) U natjecateljskoj sezoni 2015./16. 1. A Hrvatske odbojkaške lige ustrojava se
sljedeći sustav natjecanja:
1. A HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – SENIORKE i SENIORI
(1)

Skupine:

Skupina I. – 8 ekipa
-

4 ekipe iz prve skupine druge faze iz natjecateljske sezone 2014./15.
dvije prvoplasirane ekipe iz druge skupine druge faze iz natjecateljske sezone
2014./15.
dvije prvoplasirane ekipe iz treće skupine druge faze iz natjecateljske sezone
2014./15.
Skupina II. – 8 ekipa

-

dvije zadnje plasirane ekipe iz druge skupine druge faze iz natjecateljske sezone
2014./15.
Treće i četvrto plasirane ekipe iz treće skupine druge faze iz natjecateljske
sezone 2014./15.
dvije prvo plasirane ekipe iz četvrte skupine druge faze iz natjecateljske sezone
2014./15.
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-

Kod seniorki : 2. prvo plasirane ekipe sa kvalifikacija pobjednika 1. B HOL i treće
plasirane ekipe iz četvrte skupine druge faze natjecanja 1A. HOL u sezoni
2014./15.
- Kod seniora : 2. prvo plasirane ekipe sa kvalifikacija četiri prvaka 2. A Hrvatskih
odbojkaških liga i treće plasirane ekipe iz četvrte skupine druge faze natjecanja
1A. HOL u sezoni 2014./15.
(2) Sustav natjecanja u natjecateljskoj sezone 2015./16. 1. HOL (M/Ž) ima 3. stupnja
natjecanja:
1. stupanj natjecanja
dvostruki bodovni sustav kod kuće i u gostima
14 kola
2.
-

stupanj natjecanja
prema plasmanu iz 1. stupnja natjecanja podjela ekipa u četiri skupine
u 2. stupanj natjecanja prenose se bodovi i rezultati iz 1. stupnja samo
između ekipa koje su se plasirale u istu skupinu 2. stupnja
dvostruki bodovni sustav kod kuće i u gostima
6 kola
natjecanje za brojeve u doigravanju
3. i 4. ekipa iz 2. skupine sljedeće sezone prelazi u skupinu 2. prvog
stupnja
1. i 2. ekipa iz 3. skupine sljedeće sezone prelazi u skupinu 1. prvog
stupnja
3. i 4. ekipa iz 4. skupine sljedeće sezone prelaze u 1. B ligu (Ž)

3. stupanj natjecanja – doigravanje
igra se samo za prvaka države
četvrtzavršnica na dvije dobivene utakmice
poluzavršnica na dvije dobivene utakmice
završnica na tri dobivene utakmice
(3)

Konačni redoslijed ekipa u natjecateljskoj sezoni određuje se nakon završenog 2.
stupnja natjecanja

(4)

Ako prvenstvo države osvoji klub koji doigravanje započinje brojem koji nije 1,
redoslijed ekipa za plasman pomiče se za jedno mjesto niže iz prethodnog
stupnja natjecanja do njegovog broja iz doigravanja

(5)

Ako u doigravanju slabije plasirani klub iz prethodnog dijela natjecanja eliminira
bolje plasirani, preuzima njegov broj u narednom kolu doigravanja.

(6)

Niži rang natjecanja od 1. A Hrvatske odbojkaške lige (u nastavku: HOL) je 1. B
Hrvatska odbojkaška liga (Ž) i 2. A Hrvatska odbojkaška liga (M).
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(7)

Iz 1. A HOL (Ž) ispada četvrto plasirana ekipa iz 4. skupine 2. stupnja natjecanja
a treće plasirana ekipa 4. skupine 2. stupnja natjecanja odigrat će kvalifikacije s
pobjednicima 1.B HOL za ulazak u 1.A HOL skupina 2 za slijedeću sezonu.
Iz 1. A HOL (M) ispada četvrto plasirana ekipa iz 4. skupine 2. stupnja natjecanja
a treće plasirana ekipa 4. skupine 2. stupnja natjecanja odigrat će kvalifikacije s
pobjednicima četiri prvaka 2. A Hrvatskih odbojkaških liga za ulazak u 1. A HOL
skupina 2 za slijedeću sezonu.

1. B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – SENIORKE
-

-

-

Prve B hrvatske odbojkaške lige mogu imati minimalno 6, a maksimalno 12
klubova.
Prva B hrvatska odbojkaška liga podijeljena je u tri regionalne lige : grupa jug
(regija jug – županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i
Dubrovačko-neretvanska), grupa zapad (regija zapad – županije: Istarska,
Primorsko- goranska i Ličko-senjska) i grupa sjever (regija istok i centar – Grad
Zagreb i ostale županije u RH) koje se igraju po dvostrukom bod sustavu, na
osnovu ždrijeba natjecateljskih brojeva, rasporedom utakmica prema ''Bergerovoj
tablici“.
Nakon odigranog prvenstva tri prvoplasirane ekipe 1. B liga iz svake skupine i
pretposljednja ekipa iz 1. A HOL 4. skupine 2. stupnja natjecanja odigrat će
kvalifikacije iz koje će prve dvije ekipe slijedeće sezone prijeći u 1. A HOL (Ž)
skupina 2.
Pravo nastupa na kvalifikacijama, ne ostvaruju ekipe iz onih klubova čije se ekipe
već natječu u 1. A Hrvatskoj odbojkaškoj ligi (I ili II skupini).
Iz 1. B HOL (Ž) ispadaju posljednje plasirane ekipe iz skupine jug i zapad, te
dvije posljednje plasirane ekipe iz skupine istok i centar.

Iznimno ako je u interesu hrvatske odbojke, UO HOS-a može donijeti odluku da i
niže plasirane ekipe iz 1. B liga mogu sudjelovati u kvalifikacijama za viši rang
natjecanja.
2. A HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – SENIORKE I SENIORI
U muškoj i ženskoj konkurenciji organiziraju se četiri 2. A Hrvatske odbojkaške
lige čiji prvaci:
kod seniora odigravaju s treće plasiranom ekipom 4. skupine 2. stupnja
natjecanja kvalifikacije s kojeg dvije prvoplasirane ekipe slijedeće sezone
prelaze u 1. A HOL (M) skupinu 2.
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-

kod seniorki prvoplasirane ekipe prelaze kod regije jug u 1. B HOL (Ž)
skupinu jug, kod regije zapad u 1. B HOL (Ž) skupinu zapad, a prvaci
regije istok i centar u 1. B HOL (Ž) skupinu sjever.

Iznimno ako je u interesu hrvatske odbojke, UO HOS-a može donijeti odluku da i
niže plasirane ekipe iz 2. A nacionalnih liga mogu sudjelovati u kvalifikacijama za viši
rang natjecanja.

Pravo nastupa u Europskim kupovima
-

prvak države stječe pravo nastupanja u najvišem rangu europskih kupova
kako je propisano od strane CEV-a
pobjednik Kupa Hrvatske stječe pravo nastupanja kao drugo-rangirana ekipa u
europskim kupovima kako je propisano od strane CEV-a
ako su prvak države i pobjednik Kupa Hrvatske iste ekipe, onda se prioritet
igranja u europskim kupovima određuje prema plasmanu u državnom prvenstvu.

Ekipe imaju pravo nastupa na natjecanjima iz prethodnih stavaka pod uvjetom
da su izmirili sve dospjele financijske obveze prema HOS-u s osnova domaćih i
međunarodnih natjecanja najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine.
Članak 9.
Sustav stalnih natjecanja na određenom području Republike Hrvatske utvrđuje
nadležno tijelo odgovarajuće odbojkaške organizacije koja provodi natjecanja.
Članak 10.
(1)

(2)
(3)

Stalna natjecanja su:
- prvenstvo za najmlađe kadetkinje i kadete (mini odbojka)
- prvenstvo za mlađe kadetkinje i mlađe kadete,
- prvenstvo za kadetkinje i kadete,
- prvenstvo za juniorke i juniore,
- prvenstvo za seniorke i seniore,
- odbojkaški kup
Stalnim natjecanjima smatraju se i sve kvalifikacije za viši stupanj
natjecanja.
Detaljnije odredbe o provedbi i organizaciji natjecanja iz stavka 1. i 2.
ovoga članka utvrđuju se propisnikom natjecanja.
Članak 11.

Za sva natjecanja iz članka 10. ovoga Pravilnika nadležna tijela obvezatna su donijeti
propisnike najmanje 30 dana prije početka natjecanja.
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III. OPĆI UVJETI NATJECANJA
NATJECATELJSKA GODINA
Članak 12.
(1)
(2)

Natjecateljska godina započinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31.
kolovoza sljedeće godine.
Natjecateljska sezona podijeljena je u pravilu na dvije sezone: jesensku i
proljetnu.
Članak 13.

(1)
(2)
(3)

UO HOS-a, najkasnije do 15. rujna svake godine, za tekuću natjecateljsku
sezonu utvrđuje domaći i međunarodni kalendar natjecanja i posebnih
priredbi.
Na osnovi kalendara iz stavka 1. ovoga članka županijski i drugi savezi i
osnovne organizacije donose svoje kalendare.
Kalendar nižeg stupnja natjecanja mora biti u skladu s kalendarom višeg
stupnja natjecanja.
Članak 14.

(1)
(2)

Kalendar natjecanja može se izmijeniti samo u iznimnim slučajevima, o
čemu odluku donosi UO HOS-a, na prijedlog Natjecateljske komisije HOS-a
Odluka o promjeni kalendara na nižoj razini ne može mijenjati kalendar
višeg stupnja natjecanja.
Članak 15.

Natjecanja na državnoj razini provodi HOS-a ili po njoj određeno tijelo.
Članak 16.
Osnovne organizacije koje sudjeluju u Hrvatskoj ligi mogu osnivati svoja
udruženja i donositi posebne propisnike, uređivati posebne odnose i birati svoja tijela
koja provode natjecanje iz svoje nadležnosti.
Članak 17.
Posebne natjecateljske komisije mogu se osnivati za određena natjecanja u
skladu s propisnicima tih natjecanja i ovim Pravilnikom.
7

RASPORED UTAKMICA
Članak 18.
Raspored utakmica stalnih natjecanja mora biti objavljen najkasnije do 30. rujna
za tekuću natjecateljsku sezonu.
Članak 19.
(1)

(2)
(3)

Raspored prvenstvenih i kup utakmica može se izmijeniti samo na osnovi
unaprijed utvrđenih mjerila u propisnicima natjecanja te odlukom UO
HOS-a, ako se radi o nepredviđenim okolnostima (međunarodna
natjecanja reprezentacija, sudjelovanje jednog ili više igrača u
reprezentaciji za vrijeme priprema i nastupa i sl.).
Izmjena rasporeda iz stavka 1. ovog članka ne može ići na štetu ili davati
natjecateljsku prednost drugim klubovima iste natjecateljske skupine.
Odluka o izmjeni rasporeda utakmica dostavlja se u pisanom obliku s
obrazloženjem klubovima najmanje 15 dana prije rasporedom utvrđenog
roka utakmica čije se termin mijenja.

PRAVILA IGRE, BODOVANJE I ODREĐIVANJE PLASMANA
Članak 20.
(1)
(2)

Utakmice stalnog natjecanja igraju se na osnovi Pravila igre Međunarodne
odbojkaške federacije.
U natjecateljskoj sezoni 2015./2016. koristiti će se samo jedan tehnički
odmor kad vodeća ekipa postigne 12 poena.
Članak 21.

U natjecanju po bodovnom sustavu za dobivenu utakmicu rezultatom 3:0 i 3:1
ekipa dobiva 3 boda, rezultatom 3:2 pobjednička ekipa dobiva 2 boda, a ekipa koja je
izgubila utakmicu 1 bod.
Članak 22.
Ako na prvenstvenim utakmicama pojedine ekipe osvoje isti broj bodova,
plasman odlučuje bolji količnik u setovima, a ako je i ovaj količnik jednak, tada bolji
količnik u poenima. Ako je i količnik u poenima jednak, tada se igra odlučujuća
utakmica između tih ekipa i to, u pravilu, u mjestu održavanja turnira.
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DELEGATI NATJECANJA
Članak 23.
(1)
(2)

Za sve utakmice stalnih natjecanja, tijela koja provode natjecanje mogu, a
za državno prvenstvo moraju odrediti delegata.
Delegat na turnirskim oblicima natjecanja može preuzeti i ulogu vrhovnog
suca
Članak 24.

(1)
(2)

Prije utakmice delegat je obvezatan pregledati natjecateljske iskaznice i ne
dopustiti nastup onim igračima koji nemaju na to pravo.
Ako delegat ustanovi da neki igrač nema iskaznicu, može mu dopustiti
nastupanje na osnovi uvida u osobnu iskaznicu ili putovnicu ili uzimanjem
pisane izjave voditelja ekipe, a klub je obvezatan u roku od 48 sati
dostaviti njegovu natjecateljsku iskaznicu nadležnom tijelu koje rukovodi
natjecanjem.
Članak 25.

(1)
(2)

Prije utakmice delegat je obvezatan pregledati i trenerske iskaznice i ne
dopustiti trenerima da vode ekipe, ako za to, prema odredbama Zakona o
sportu, nemaju potrebne kvalifikacije.
Ako trener nema svoju iskaznicu, postupak je isti kao i za igrače bez
iskaznice.
Članak 26.

(1)

(2)
(3)

Delegat pregledava sve potrebne uređaje i instalacije na terenu, da bi
utvrdio, odgovaraju li Pravilima igre, Pravilniku o tehničkim normativima
odigravanja odbojkaških utakmica, propisniku i odredbama ovoga
Pravilnika.
Ako organizator - domaćin nije izvršio sve tehničke pripreme, delegat će
odrediti vrijeme od 15 minuta u cilju otklanjanja propusta.
Ako ni poslije ovog vremena utakmica ne može početi, delegat odnosno
prvi sudac, ako nema delegata, donosi odluku o odigravanju ili
neodigravanju utakmice i o tomu obvezatno podnosi izvješće nadležnom
tijelu.
Članak 27.

(1)

Delegat i prvi sudac na prvenstvenoj utakmici nadležni su da odluče o
odstranjenju publike koja onemogućava normalan tijek utakmice.
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(2)

(3)

Smatrat će se da je radi ponašanja publike onemogućen regularan tijek
utakmice, ako publika čini nepristojne i nesportske ispade prema igračima
ili sucima, ako se na teren bacaju razni predmeti, ako suci, delegati ili
igrači budu otvoreno napadnuti i sl.
U okolnostima iz stavka 2. ovog članka, prvi sudac, u dogovoru s
delegatom, prekida utakmicu.
Članak 28.

Delegat, odnosno prvi sudac poslije utakmice dužan je sačiniti u pisanom obliku
službeno izvješće, na za to predviđenom obrascu.
Članak 29.
(1)
(2)

Ako se klub žali na rezultat utakmice, delegat je obvezatan odmah
prikupiti pisane izjave svih službenih osoba (cijelog sudačkog kolegija) o
navodima i obrazloženje žalbe, koja je unijeta u zapisnik.
Delegat daje pisano izvješće i svoje mišljenje o žalbi.
Članak 30.

(1)
(2)
(3)

Zbog nedoličnog ponašanja sudac može odstraniti igrača ili službenu
osobu.
Od odstranjenog igrača, odnosno službene osobe, delegat uzima izjavu
koju odstranjeni igrač, odnosno službena osoba potpisuje i prilaže
je svom pisanom izvješću.
Sudac koji odstrani igrača obvezatan je u protokol priložiti i svoje izvješće
o odstranjenju.
Članak 31.

(1)
(2)

Delegati i kontrolori-suđenja mogu biti sportski djelatnici koji imaju zvanje
suca međunarodnog ili nacionalnog ranga.
Delegati i kontrolori-suđenja obvezni su za sljedeću natjecateljsku godinu
pristupiti testiranju znanja pri nadležnim sudačkim komisijama te ako ne
postignu pozitivan rezultat, ne mogu biti delegati kontrolori u toj
natjecateljskoj sezoni.

SUCI
Članak 32.
(1)

Sve javne utakmice mogu suditi samo ispitani odbojkaški suci.
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(2)

Suci su obvezni da po utvrđenju popisa za sljedeću natjecateljsku sezonu
pristupe testiranju znanja pri nadležnim sudačkim komisijama te ako
pokažu nedovoljno poznavanje međunarodnih pravila odbojkaške igre, ne
mogu suditi u toj natjecateljskoj sezoni.
Članak 33.

(1)
(2)

Suci su obvezni doći u sudačkoj opremi na teren 30 minuta prije
zakazanog početka utakmice i javiti se delegatu i predstavnicima ekipa.
Ako na utakmicu dođe samo jedan od delegiranih (prvi ili drugi) sudaca,
utakmicu će suditi taj sudac, što će se potvrditi unošenjem u zapisnik i
potpisom oba kapetana prije početka utakmice.
Članak 34.

(1)

(2)
(3)

Svim službenim osobama pripada nadoknada za prijevoz i dnevnice za
službena putovanja za odlazak na utakmicu u skladu s odlukom Hrvatskog
olimpijskog odbora i pristojba za suđenje u skladu s Pravilnikom o
nadoknadama za suđenje sudačkog tijela HOS-a ili nadležnog sudačkog
područnog tijela.
Ako utakmica nije odigrana krivnjom jednog od klubova, pristojba
osobama iz stavka 1. ovog članka iznosi 50 % od utvrđenog iznosa.
Pristojba iz stavka 2. ovog članka pada na teret kluba zbog kojeg utakmica
nije odigrana.

TRENERI
Članak 35.
(1)
(2)

Trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera
prvostupnika sukladno posebnom propisu.
Poslove trenera može obavljati i osoba:
–
koja je za te poslove osposobljena putem ustanove za
osposobljavanje trenera u odbojkaškom sportu na temelju
programa za stjecanje licence CEV-a i FIVB-a
–
koja je osvojila medalju na Olimpijskim igrama, svjetskim ili
europskim seniorskim prvenstvima, a stručno je osposobljena
putem ustanove za osposobljavanje trenera u odbojkaškom sportu
–
koja je poslove trenera obavljala najmanje 15 godina do dana
stupanja na snagu Zakona o sportu, tj. do dana 27. 7. 2012.
godine, a stručno je osposobljena putem ustanove za
osposobljavanje trenera u odbojkaškom sportu.
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(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Iznimno, ako pravna osoba koja je registrirana za obavljanje sportskih
djelatnosti nema mogućnosti zaposliti osobu koja ispunjava uvjete za
obavljanje stručnih poslova iz stavka 2. ovoga članka, a obavljanje poslova
ne trpi odgodu, te poslove može privremeno obavljati i osoba koja je
osposobljena putem ustanove za osposobljavanje trenera u odbojkaškom
sportu.
Trener i osobe iz stavka 2. i 3. ovoga članka imaju pravo na nagrade za
sportska ostvarenja sukladno sklopljenim ugovorima s odbojkaškim
organizacijama.
Osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o športu (NN br. 71/06)
obavljale poslove trenera, a ne ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavka 2.
navedenog Zakona, mogu nastaviti s obavljanjem trenerskog posla, uz
obvezu, da do 06. 07. 2014. godine, steknu odgovarajuću stručnu
spremu.
Svaki prvoligaški klub mora imati dva licencirana trenera. Na ligaškim i
Kup utakmicama jedan licencirani trener mora sjediti na klupi i voditi
utakmicu. Ukoliko je u zapisniku ekipa prijavila da nema trenera na klupi
(bez obzira na razloge) utakmica će se odigrati, a klub je dužan uplatiti na
račun HOS-a 1.000,00 (tisuću) kuna. Uplata se mora izvršiti najkasnije do
narednog kola, u protivnom ekipa će biti automatski suspendirana i sve
utakmice do uplate će izgubiti rezultatom 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Okolnost
o nedostatku trenera u zapisniku, delegati su dužni pismeno naznačiti u
svojim izvješćima.
Licenciranje trenera vrši se na seminaru u rujnu svake godine. Nedolazak
znači nemogućnost licenciranja do drugog roka u siječnju sljedeće godine.

ZAPISNIK I PROTOKOL O ODIGRANOJ UTAKMICI
Članak 36.
(1) Na svim javnim utakmicama vodi se propisani međunarodni zapisnik.
(2) Delegat je obvezan da u roku od 24 sata po odigranoj utakmici dostavi
nadležnoj Natjecateljskoj komisiji ili drugom nadležnom tijelu jedan primjerak
zapisnika s protokolom – izvješćem s utakmice.

IV. SPORTSKA DVORANA
Članak 37.
Svaka sportska dvorana u kojoj se odigravaju utakmice mora biti registrirana kod
nadležne komisije za natjecanje ili drugog nadležnog tijela.
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Članak 38.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Utakmice se mogu igrati samo u sportskim dvoranama koje odgovaraju
pravilima igre.
Domaći klub je obvezan pripremiti dvoranu za igru tako da bude u
potpunosti pogodna za odigravanje utakmice stalnog natjecanja.
Je li dvorana pogodna za igru, odlučuje delegat i prvi sudac koji je
određen voditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su u zapisnik unijeti donesenu odluku o
možebitnoj nepogodnosti dvorane odnosno terena za igru i zapisnik
dostaviti natjecateljskom tijelu u roku od 48 sati, uz prethodnu obavijest
telefonom.
UO HOS-a posebnim pravilnikom utvrđuje tehničke normative za
odigravanje utakmica državnih prvenstava, a nadležna tijela županijskih
saveza za stupnjeve natjecanja u svojoj nadležnosti

V. PRAVO NASTUPA KLUBOVA I IGRAČA NA UTAKMICAMA
Članak 39.
Klubovi koji nastupaju u prvoj i drugoj ligi, obvezatni su po muškoj ili ženskoj
liniji imati organizirani stručni rad i nastupe juniora, kadeta i mlađih kadeta.
Članak 40.
Ako na prvenstvenim utakmicama određene kategorije nastupe igrači koji su
prema svojim godinama izgubili pravo natjecanja u tim kategorijama, protiv igrača,
trenera, voditelja ekipe i kluba za kojeg je igrač nastupio, bit će pokrenut stegovni
postupak prema odredbama posebnog pravilnika.
Članak 41.
Sva pitanja registracije i licenciranja igrača utvrđuju se posebnim pravilnikom.
Članak 42.
(1) Svaka ekipa u Prvoj ligi mora imati dva igrača juniorskog ili kadetskog uzrasta
u zapisniku i skupnoj licenci. Što se tiče nastupa na utakmici prepušta se
stručnoj ocjeni trenera da o tome odluči.
(2) Na skupnoj licenci ekipe u Prvoj ligi mora se nalaziti minimalno 12 igrača
(3) U sezoni 2015./2016. prvoligaška ekipa sastoji se od minimalno 10 i
maksimalno 12 igrača. Da bi ekipa mogla nastupiti na ligaškim i kup
utakmicama mora imati minimalno 10 igrača. Ukoliko je u zapisniku ekipa
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prijavila manje od 10 igrača (bez obzira na razloge) utakmica će se odigrati, a
klub je za svakog nedostajućeg igrača dužan uplatiti na račun HOS-a
1.000,00 (tisuću) kuna. Uplata se mora izvršiti najkasnije do narednog kola, u
protivnom ekipa će biti automatski suspendirana i sve utakmice do uplate će
izgubiti rezultatom 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Okolnost o manjem broju
prijavljenih igrača u zapisnik delegati su dužni pismeno naznačiti u svojim
izvješćima.
(4) Dob igrača koji nastupaju u ligaškim i kup utakmicama ograničava se na 40
godina. Ukoliko netko od igrača smatra da i nakon 40 godina može nastupati,
može nastaviti igrati uz podnošenje zahtjeva i provođenje posebne
zdravstvene kontrole pred Zdravstvenom komisijom HOS-a.

ISKAZNICE I LIJEČNIČKI PREGLEDI IGRAČA
Članak 43.
(1)

(2)

Svaki igrač mora imati natjecateljsku iskaznicu s fotografijom i osobnim
podatcima (mjesto, dan i godina rođenja), podatke o registraciji, pravu
nastupa, potvrdi i evidenciji pri komisiji za natjecanje koje rukovodi
stupnjem natjecanja u kojemu se osnovna organizacija natječe, kao i
podatke o izvršenom liječničkom pregledu kojim se dokazuje zdravstvena
sposobnost igrača.
Liječnički je pregled obvezatan za sve igrače i to svakih šest mjeseci, u
sportskim ambulantama, a iznimno, ako one na određenom području ne
postoje, u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

VI. NEDOLAZAK NA UTAKMICU STALNOG NATJECANJA
Članak 44.
Ako se u roku od 15 minuta od vremena utvrđenog za početak utakmice jedna ekipa ne
pojavi, a prvi sudac utvrdi da nedolazak ekipe nema opravdanog razloga, donijet će
odluku o neodigranoj utakmici, a tijelo koje provodi natjecanje registrirat će utakmicu
po službenoj dužnosti s 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

VII. PREKID UTAKMICE
Članak 45.
(1)

Ako se na prvenstvenim i kup natjecanjima započeta utakmica ne može
završiti iz objektivnih razloga (elementarna nepogoda – poplave, uništenje
ili oštećenje instalacija u dvorani, udar groma, nestanak električne
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

energije i sl.), prvi sudac prekida utakmicu i s delegatom i kapetanima
ekipe u zapisniku utvrđuje postignuti rezultat u trenutku prekida utakmice.
Kad se utakmica nastavlja na istom terenu poslije jednog ili više prekida u
ukupnom trajanju manjem od četiri sata, rezultat prekinutog seta ostaje
vrijediti, a igra se nastavlja gdje je prekinuta.
Kad se utakmica nastavlja na drugom terenu ili u drugoj dvorani, rezultat
prekinutog seta se poništava, ali se rezultati odigranih setova priznaju.
Utakmica će se nastaviti pod istim uvjetima kao i u poništenom setu.
Kad su prekidi u ukupnom trajanju duži od četiri sata, utakmica se mora
ponoviti u roku od 24 sata bez obzira na postignuti rezultat i na kojem će
se terenu odigrati.
Pravo nastupa u nastavku utakmice imaju samo oni igrači koji su uvedeni
u zapisnik prije početka prekinute utakmice.
Ako se nastavak utakmice ne može odigrati po odredbi stavka 3. kao i ako
se utakmica ne može ponoviti u skladu sa stavkom 5. ovog članka,
natjecateljska će komisija odrediti datum i mjesto odigravanja nove
utakmice vodeći računa da se nova utakmica, u pravilu, treba igrati prije
početka narednog kola.
Na ponovljenoj utakmici mogu igrati samo igrači koji su imali pravo
nastupa na dan prvobitno zakazane utakmice.
O nastalim troškovima zbog prekida nastavka ili ponavljanja utakmice
odluku donosi Komisija za natjecanje odgovarajućeg stupnja natjecanja.

VIII. NESUDJELOVANJE PRIJAVLJENIH EKIPA
Članak 46.
Nesudjelovanje prijavljenih ekipa na prvenstvenim, kup i ostalim natjecanjima
koja su predviđena kalendarom natjecanja, povlači za sobom odgovornost i nadoknadu
materijalnih izdataka prouzročenih otkazom, o čemu odluku donosi Komisija za
natjecanje odgovarajućeg stupnja natjecanja.

IX. NENASTUPANJE ZBOG SUSPENZIJE
Članak 47.
(1)

Ako se ekipa nalazi pod suspenzijom, ne može nastupiti, a odluku o
registraciji utakmice donosi nadležna natjecateljska komisija po donošenju
konačne odluke stegovnog tijela.
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(2)

Ako stegovno tijelo obustavi postupak ili ukine suspenziju ekipe, utakmice
koje po rasporedu ta ekipa nije odigrala smatraju se odgođenim i o
njihovom odigravanju odlučuje nadležno tijelo za natjecanje.

X. SUDJELOVANJE EKIPA U STALNIM NATJECANJIMA
Članak 48.
Ekipa koja se prvi put natječe počinje u najnižem stupnju natjecanja na području
na kojem se nalazi.
Članak 49.
Na regionalnoj i nižoj razini jedan klub može nastupiti u istoj kategoriji istog
stupnja natjecanja i s dvije ekipe.

XI. NATJECATELJSKE POSLJEDICE RASFORMIRANJA
KLUBA I ODUSTAJANJA OD UTAKMICA
Članak 50.
(1)
(2)
(3)
(4)

U slučaju rasformiranja kluba ili odustajanja, a klub nije odigrao 50%
utakmica, rezultati odigranih utakmica se brišu.
Ako je klub odigrao 50% utakmica, postignuti rezultati se priznaju, a
ostale utakmice protivnici dobivaju bez borbe.
Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako nije odigrao dvije
uzastopne utakmice bez opravdanog razloga.
Protiv kluba iz stavka 3. ovog članka pokrenut će se stegovni postupak
prema odredbama posebnog pravilnika.

XII. SPAJANJE KLUBOVA
Članak 51.
(1)
(2)

Spajanje klubova obavlja se po odluci zainteresiranih klubova koji su se
prethodno na odvojenim skupštinama izjasnili za spajanje, i kada su u
pitanju istorodne ekipe iz istoga grada odnosno općine.
Konačnu odluku o spajanju klubova donosi UO HOS-a
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(3)
(4)
(5)

Prilikom spajanja klubova, novi klub zadržava pravo bolje plasirane ekipe,
posebno za svaku kategoriju u kojima su se natjecali.
Odgovarajuće ekipe spojenih klubova određuju se prema odredbama
posebnog pravilnika.
Kod spajanja klubova odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 57.
Registracijskog pravilnika HOS-a.

XIII. REGISTRACIJA UTAKMICE REZULTATOM 3 : 0
Članak 52.
Utakmica se registrira u korist protivnika s 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) u slučajevima
propisanim posebnim pravilnikom.
Članak 53.
Protiv ekipe koja je izgubila utakmicu na način iz prethodnog članka vodi se
stegovni postupak prema odredbama posebnog pravilnika.
Članak 54.
(1)
(2)

Ekipa koja dvije utakmice izgubi rezultatom iz članka 52. ovog Pravilnika,
automatski se isključuje iz daljnjeg natjecanja.
Daljnje natjecanje može ostvariti u najnižem rangu natjecanja na svom
području.

XIV. ŽALBENI POSTUPAK
Članak 55.
(1)
(2)

(3)

Na utakmicu i njen rezultat, primjenu pravila, propisnika i pravilnika,
dopuštena je žalba.
Žalba se mora najaviti i obrazložiti u zapisniku i protokolu odmah po
završetku utakmice, a možebitne dopune, obrazloženja i dokaz o
uplaćenoj pristojbi za žalbu, dostavljaju se preporučenim pismom
rukovodstvu natjecanja u roku od tri dana od dana odigrane utakmice.
Žalba po drugim osnovama mora biti najavljena u roku od dva dana po
odigranoj utakmici, a obrazloženje s dokazom o uplaćenoj pristojbi mora
se dostaviti u roku od tri dana od dana odigrane utakmice.
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(4)
(5)

Nepravovremeno najavljena i neobrazložena žalba ili žalba za koju nije
uplaćena pristojba odbacit će se kao ništavna.
Pobliže odredbe o žalbenom postupku propisuju se propisnikom
određenog natjecanja.
Članak 56.

Na turnirskim i kup natjecanjima žalbeni postupak može biti propisan
propisnikom natjecanja.
Članak 57.
Žalba koja se podnosi zbog neispravnosti terena ili uređaja, odnosno u vezi s
temperaturom zraka ili nedovoljnog osvjetljenja, može se podnijeti samo prije početka
utakmice.
Članak 58.
(1) Svaka žalba, u pravilu, treba biti riješena u roku od osam dana od dana
njezinog prijema, ako propisnikom tog natjecanja nije riješeno drugačije.
(2) Ako se žalba usvoji i utakmica poništi, a pri tomu se utvrdi činjenica da
nijedan od klubova nije kriv, odnosno da se krivac ne može utvrditi, već se
radi o stjecaju okolnosti, igra se nova utakmica, a troškovi i prihodi dijele se
popola.
Članak 59.
Žalbe u prvom stupnju za sva stalna natjecanja rješavaju tijela koja provode
natjecanje.
Članak 60.
Na osnovi podnijete žalbe oštećenog kluba, tijelo koje provodi natjecanje poništit
će utakmicu i odrediti igranje nove, ako nije bilo krivnje oštećene ekipe za takvu
povredu.
Članak 61.
(1)

(2)

Na odluku tijela iz članka 58. ovog Pravilnika može se u drugom stupnju
podnijeti žalba odgovarajućoj komisiji HOS-a (Natjecateljska komisija,
Registracijska komisija) u roku od tri dana od dana prijema odluke u
prvom stupnju.
Odluka u drugom stupnju mora biti donesena u roku osam dana od dana
prijema odluke o žalbi, ako propisnikom određenog natjecanja nije
predviđen drugi rok.
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(3)
(4)
(5)
(6)

Protiv odluke u drugom stupnju ne može se podnijeti žalba i odluka je
konačna.
Protiv konačne odluke, a na prijedlog oštećene strane može se pred UO
HOU-e pokrenuti postupak za zaštitu zakonitosti, ako se smatra da su
odlukom povrijeđeni propisi o natjecanju.
Prijedlog se podnosi u roku od 15 dana od dana dostave odluke u drugom
stupnju.
Prijedlog oštećene strane UO HOS-a može odbaciti ili odluku poništiti.
Članak 62.

(1)
(2)

Pristojbu na žalbu određuje tijelo koje rukovodi natjecanjem, a uplaćuje se
prema propisniku tog natjecanja.
Svi troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji je u žalbenom
postupku proglašen krivim.

XV. ORGANIZACIJA UTAKMICE
Članak 63.
Organizator - domaćin (u nastavku: domaćin) natjecanja dužan je provesti
cjelokupnu organizaciju u skladu s odredbama ovog Pravilnika, Pravilnika o tehničkim
normativima i propisniku određenog natjecanja, a gostujuću ekipu, suce, delegata i
natjecateljsko tijelo određenog natjecanja obavijestiti o mjestu i vremenu odigravanja
natjecanja najmanje osam dana prije zakazanog termina početka natjecanja.
Članak 64.
(1)
(2)
(3)

Domaćin natjecanja obvezatan je na svakoj utakmici organizirati redarsku
službu i natjecanje prijaviti nadležnoj policijskoj postaji.
Dužnost domaćina je poduzimanje svih potrebnih radnji za osiguranje
regularnog tijeka utakmice, kao i zaštitu igrača, sudaca i delegata u
svakom pogledu.
Domaćin za svako natjecanje, u ime kluba, određuje službenu osobu.
Članak 65.

(1)
(2)
(3)

Na svakom natjecanju prvenstva Hrvatske mora biti prisutan liječnik s
opremom za pružanje prve pomoći.
Domaćin je dužan natjecateljima staviti na raspolaganje priručnu apoteku.
Domaćin je dužan osigurati ispravne uređaje, konstrukcije s mrežom,
semafor, knjigu zapisnika, brojeve za izmjenu igrača, termometar i
manometar.
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(4)
(5)

Domaćin je dužan osigurati i sanitarne uređaje, svlačionice za ekipe,
posebno za suce, tuševe s hladnom i toplom vodom.
Domaćin je također dužan osigurati umjetnu rasvjetu predviđenu
propisnikom određenog stupnja natjecanja.
Članak 66.

(1)
(2)

Domaćin snosi odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode na
natjecanju ili neposredno u vezi s njim.
Svako nepoštivanje odredbi ovog Pravilnika i propisnika natjecanja kaznit
će se novčanom kaznom u skladu s propisnikom natjecanja.
Članak 67.

Glede pravnih lijekova i drugih elemenata postupaka primjenjivat će se odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Pravilnikom nije drugačije uređeno.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 68.
Svi klubovi prve lige obvezatni su sudjelovati u hrvatskom nacionalnom
prvenstvu, a oni koji steknu uvjete, mogu sudjelovati i u sustavu međunarodnih
natjecanja.
Članak 69.
Ovaj se Pravilnik može mijenjati i dopunjavati po postupku i na način njegova
donošenja.
Članak 70.
Autentično tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje UO HOS-a.
Članak 71.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ
Predsjednik - Zdeslav Barač
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PRIVITAK: Grafički prikaz sustava natjecanja
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