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Na temelju članka 29. Statuta Hrvatskog hrvačkog saveza od 2. srpnja 2005. godine, Skupština
Hrvatskog hrvačkog saveza na svojoj sjednici održanoj 19. 12. 2012. donosi

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
HRVATSKOG HRVAČKOG SAVEZA
I-OPĆI DIO
Članak 1.
Disciplinski pravilnik Hrvatskog hrvačkog saveza (u daljem tekstu HHS, Pravilnik) određuje vrste
disciplinskih prekršaja i materijalnu odgovornost, odgojne mjere za disciplinske prekršaje,
postupak za utvrđivanje disciplinskog prekršaja i počinitelja, žalbeni postupak, te postupak za
izricanje odgojnih mjera natjecateljima, hrvačkim organizacijama i odgovornim osobama za
vrijeme i van natjecanja.
Članak 2.
Svrha kažnjavanja je odgojna i popravna za počinitelja, te treba djelovati odgojno kako na
počinitelja, tako i na ostalo članstvo i organizacije hrvačkog športa u Republici Hrvatskoj.
Nepoznavanje ovog pravilnika i ostalih normativnih akata i Statuta HHS ne opravdava nikoga niti
ga oslobađa odgovornosti.
Članak 3.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjivati će se na sve organizacije i pojedince koji su neposredno ili
posredno članovi HHS-a.
Članovi HHS-a mogu donositi svoje Disciplinske pravilnike čije odredbe ne mogu biti u
suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika.
Članak 4.
Pod članovima HHS-a podrazumijeva se: hrvački klub, gradski ili županijski hrvački savez, te
hrvačke strukovne udruge HHS-a (čl. 17 Statuta). Pod hrvačkom se organizacijom u smislu
ovog Pravilnika podrazumijevaju hrvački klubovi, gradski i županijski savezi, hrvačke strukovne
udruge HHS-a, HHS i njihovi organi.
Natjecatelj je osoba koja je registrirana kod HHS-a.
Članak 5.
Pod hrvačkim natjecanjem – priredbom podrazumijeva se vrijeme određeno Pravilnikom HHS-a o
sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja, kao i vrijeme polaska i odlaska natjecatelja i
odgovornih osoba na natjecanje i povratka s natjecanja.
Članak 6.
1
Odgovorne osobe su : odgovorne osobe na natjecanju i odgovorne osobe van natjecanja.
Odgovorne osobe na natjecanju su: delegirane osobe, službene osobe i ostale odgovorne osobe
na natjecanju.
Delegirane osobe su : službeni delegat natjecanja, delegati hrvačkih klubova, treneri hrvačkih
klubova, pomoćnici trenera, izbornik reprezentacije, direktor reprezentacije, trener reprezentacije,
službeni liječnik, kontrolor suđenja na natjecanju, članovi sudačkog tijela, vođa puta ekipe, te sve
ostalo osoblje koje se nalazi u sastavu ekipe a u funkciji hrvanja (npr. maser, fizioterapeut ekipe).

1

Odgovorne osobe u smislu ovoga pravilnika su osobe navedene u ovome članku, a ne samo odgovorne
osobe pravnih osoba (hrvačkih organizacija itd).
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Službene osobe na natjecanju su: zapisničar, spiker, članovi određenih žirija za dodjelu nagrada i
priznanja, osobe odgovorne za tehničku pripremu i održavanje natjecanja (borilišta), redari u
dvorani i van nje, osobe osiguranja (djelatnici MUP-a), te osobe zadužene za materijalnofinancijske poslove (blagajnici).
Ostale odgovorne osobe na natjecanju su liječnik ekipe, izabrani članovi HHS-a te njegovih
radnih tijela (komisija), članovi uprava hrvačkih klub i strukovnih udruga HHS-a, ova koji sudjeluju
na natjecanju te ostale strukovne osobe klubova a koje nisu u funkciji na samom natjecanju.
II- PREKRŠAJI I ODGOVORNOST
Članak 7.
Prekršaj je djelo, učinjeno ili neučinjeno, čija su obilježja određena ovim Pravilnikom.
Odgovornost za prekršaj postoji ukoliko se učinjeno ili neučinjeno može pripisati i samom nehaju
počinitelja.
Neće se smatrati prekršajem radnja, koja iako sadrži prekršaje definirane ovim pravilnikom,
predstavlja neznatnu športsku opasnost zbog malog značaja ili zbog odsutnosti, odnosno
neznatnih štetnih posljedica.
Članak 8.
Prekršaj, pomaganje i snubljenje kaznit će se kao i za učinjeni prekršaj ako je učinjeno s
umišljajem a može se i blaže kazniti.
Osoba koja pomaže ili potiče u izvršenju prekršaja, kaznit će se kao da je taj prekršaj sama
učinila.
Članak 9.
U slučaju odmjeravanja mjera za više učinjenih prekršaja, prvo će se utvrditi mjera za svaki
prekršaj pojedinačno, a zatim će se utvrditi jedinstvena mjera koja ne može biti veća od
maksimalne kazne za tu vrstu prekršaja.
Članak 10.
Pokretanje disciplinskog postupka zastarjeva ako je od momenta učinjenog prekršaja, odnosno
od momenta kada se za njega saznalo pa do donošenja prijave proteklo više od 3 mjeseca.
Za prekršaje učinjene u inozemstvu, povredu Statuta, povredu Pravilnika o nagrađivanju
natjecatelja, povredu Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju te ostalih pravilnika,
nedozvoljenom nastupanju na natjecanjima u zemlji i inozemstvu, krivotvorenje natjecateljske
knjižice kao i u svim naročito teškim povredama športske etike kojima se narušava ugled
hrvačkog športa – pokretanje disciplinskog postupka zastarjeva nakon jedne godine dana od
dana učinjenog prekršaja.
Zastarjevanje se prekida svakim aktom disciplinskog suda povodom vođenja postupka. Apsolutna
zastarjelost nastupa po isteku 3 godine od dana učinjenog prekršaja.
Izrečena odgojna mjera može se izvršiti u roku od godine dana od dana pravosnažnosti odluke.
Zastarjelost izvršenja se prekida svakim aktom poduzetim da se izrečena kazna izvrši. Apsolutna
zastarjelost izvršenja nastupa po isteku 3 godine od pravosnažnosti odluke kojom je mjera
izvršena.
Članak 11.
Za pokušaj, odnosno djelo učinjeno protiv Države ne postoji zastarjelost pokretanja i vođenja
postupka.
U izvođenju izvanrednih pravnih lijekova ne primjenju se odredbe o zastarjevanju. Kao ponovni
slučaj smatrat će se ako je učinjen novi prekršaj u vremenu do tri godinepo izdržanoj kazni.
III – VRSTE KAZNI I PRIMJENA
Vrste kazni
Članak 12.
Za prekršaje predviđene ovim Pravilnikom mogu se izreći slijedeće kazne:

3

A)

Natjecateljima
a) opomena, javna opomena, ukor
b) zabrana nastupa na određenom broju natjecanja u određenom rangu natjecanja
c) zabrana nastupa na svim natjecanjima na određeno vrijeme
d) isključenje iz hrvačke organizacije na određeno vrijeme
e) ukidanje prava na stimulacije iz sportskog statusa od strane HHS-a ili HOO-a
f) novčana kazna na ime nastale štete nastale usljed učinjenog prekrašaja
g) doživotna diskvalifikacija

B)

Odgovornim osobama
a) opomena, javna opomena, ukor
b) novčana kazna na ime nastale štete nastale usljed učinjenog prekrašaja
c) zabrana obavljanja funkcije na određeno vrijeme
d) doživotna diskvalifikacija

C)

Hrvačkim organizacijama
a) opomena, javna opomena, ukor
b) novčana kazna na ime nadoknade štete uslijede počinjenog prekršaja
c) zabrana održavanja natjecanja u određenoj dvorani ili mjestu na određeno vrijeme
d) zabrana nastupa na određenom broju i vrsti natjecanja na određeno vrijeme
e) oduzimanje bodova u liga natjecanju
f) isključenje iz natjecanja
g) prijedlog za zabranu obavljanja športske djelatnosti
h) prijedlog za stavljanje organizacije u status privremenog člana
i) prijedlog za brisanja iz članstva HHS-a

Članak 13.
Kazna nastupa za natjecatelja ili hrvačku organizaciju ne može biti kraća od jednog mjeseca ni
duža od tri godine. Za to vrijeme, natjecatelj ili hrvačka organizacija ne mogu nastupati ni na
javnim priredbama bilo koje vrste.
Kazna zabrane nastupa može se izreći umjesto u vremenskom trajanju, za određeni broj
istovjetnih natjecanja.
Kazna zabrane nastupa iz stava 1 i 2 ovog članka za hrvačku organizaciju podrazumijeva se i
zabrana priređivanja (organizacije) hrvačkih natjecanja.
Članak 14.
Kazna oduzimanja bodova sastoji se u smanjenju broja bodova u liga natjecanju od 2 do 6
bodova.
Članak 15.
Kazna isključenja iz natjecanja sastoji se u isključenju hrvačkog kluba iz natjecanja koje je u tijeku
ili koje predstoji, s pravom kluba da se slijedeće natjecateljske sezone natječe u neposredno
nižem sustavu natjecanja. Svi postignuti rezultati s klubom koji je isključen – brišu se.
Članak 16.
Novčana kazna, za natjecatelje i odgovorne osobe (fizičke osobe) ne može biti manja od
1.000,00 kuna niti veća od 15.000,00 kuna (ZOŠ, 2006.). Novčana kazna za hrvačke organizacije
(pravne osobe) ne može biti manja od 1.000,00 niti veća od 100.000,00 kn (ZOŠ, 2006.).
Novčana kazna se izriče tako da se u odluci o kazni određuje da novčana kazna ukoliko nije
podmirena u roku od 8 dana od njene pravosnažnosti, zamjenjuje kaznom zabrane nastupa sve
dok se novčana kazna ne podmiri.
Poukom o pravnom lijeku, novčana kazna se može zamjeniti zabranom nastupa (kod
natjecatelja), zabranom obavljanja funkcije (kod odgovorne osobe) te zabranom obavljanja
športske djelatnosti (kod hrvačke organizacije) i to na način da je 1.000,00 kn protuvrijednost za
izračun perioda zabrane nastupa ili obavljanja funkcije u trajanju od mjesec dana.
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Novčana kazna izriče se u korist podmirenja nastale štete, koja je nastala usljed učinjenog
prekrašaja, odnosno u korist posebnog foda za unapređenje rada dječačke i kadetske
reprezentacije.
Članak 17
Kazna brisanja iz članstva Saveza povlači zabranu rada hrvačke organizacije.
Članak 18.
Kazna zabrane obavljanja svih funkcija može se izreći u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Za to
vrijeme natjecatelj ili odgovorna osoba ne može obavljati nikakovu javnu funkciju na natjecanju i u
organima hrvačke organizacije i njihovima radnim tijelima, osim djelatnosti iz radnog odnosa koje
ne predstalja obavljanje javne funkcije vezano za rad u HHS-u.
Članak 19.
Za izvršeni prekršaj kazna se izriče u granicama propisane kazne za taj prekršaj uzimajući u obzir
sve okolnosti od kojih zavisi pravilno odmjeravanje kazne.
U slučaju da postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju na to da se i s blažom disciplinskom
mjerom može postići svrha kažnjavanja, može se izreći i blaža kazna od propisane u Pravilniku.
Članak 20.
Otežavajuće okolnosti postoje ukoliko je prekršaj učinjen u povratu, kada proisteknu osobito
teške posljedice ili druge okolnosti zbog kojih je prekršaj dobio posebno težak oblik.
Povrat postoji uvijek kada se izriče kazna počinitelju koji je već pravosnažno kažnjavan, a nije
proteklo više od godinu dana od dana izrečene pravosnažne kazne.
Članak 21.
Olakšavajuće okolnosti postoje ukoliko je počinitelj ranije bio primjernog športskog ponašanja ili
na to ukazuje njegov ugled, učešće u reprezentaciji ili druge zasluge za razvitak hrvačkog športa.
Priznanje o učinjenom prekršaju uvijek je olakšavajuća okolnost za počinitelja.
Članak 22.
Prilikom izricanja kazne potrebno je posebno voditi računa i o stupnju odgovornosti počinitelja
prekršaja, ostalim okolnostima pod kojima je prekršaj učinjen kao i o posljedicama i neposrednim
opasnostima utjecaja počinjenog prekršaja na razvoj hrvačkog športa.
IV. VRSTE PREKRŠAJA I KAŽNJAVANJE
Članak 23.
Natjecatelj koji na borilištu riječima ili gestom izrazi nezadovoljstvo zbog odluke sudaca, odluke
delegata ili nalaza službenog liječnika, ili za vrijeme natjecanja podstiče gledatelje i druge na
reakcije protiv odluka sudaca – kaznit će se zabranom nastupanja do 6 mjeseci. U ponovljenom
slučaju ili prekršajem učinjenim na međunarodnom natjecanju, kaznit će se zabranom nastupa do
1 godine dana.
Članak 24.
Natjecatelj koji se po završenoj borbi ne pozdravi sa svojim protivnikom ili odbije primiti odličje,
kaznit će se zabranom nastupa na prva dva slijedeća natjecanja (pojedinačna ili ekipna).
U ponovljenom slučaju ili prekršajem učinjenim na međunarodnom natjecanju - kaznit će se
zabranom nastupa do godine dana.
Članak 25.
Natjecatelj ili odgovorna osoba njegove ekipe koja za vrijeme natjecanja ili za vrijeme odlaska
natjecatelja i službenih osoba iz mjesta natjecanja, vrijeđa riječima ili gestom druge natjecatelje,
službenu ili delegiranu osobu ili drugu odgovornu osobu na natjecanju, ili gledatelje za vrijeme
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trajanja natjecanja – kaznit će se zabranom nastupa, odnosno obavljanja funkcija do godine
dana.
Članak 26.
Natjecatelj ili odgovorna osoba koja pogrdnim riječima vrijeđa, kleveče ili omalovažava
natjecatelja ili odgovornu osobu u vezi sa njegovim radom u hrvačkoj organizaciji – kaznit će se
ako je natjecatelj zabranom nastupa na 3 do 6 mjeseci, a ako je to odgovorna osoba zabranom
vršenja funkcija do godine dana.
Članak 27.
Ako se natjecatelj ili odgovorna osoba iz neopravdanih razloga ne odazovu na nastup
reprezentacije ili napuste pripreme, trening i /ili natjecanje; kaznit će se: ako je natjecatelj –
zabranom nastupa na svim natjecanjima do 6 mjeseci, a odgovorna osoba zabranom obavljanja
funkcija do 6 mjeseci. Ukoliko su pri tome nastali troškovi (npr. propada avio karta, pripreme za
natjecatelja isparing partnera su plačene unaprijed …), natjecatelj ili odgovorna osoba su ju dužni
podmiriti.
Odgovorna osoba hrvačkog kluba koja je spriječila natjecatelja ili odgovornu osobu da se
odazovu pozivu u reprezentaciju ili ih nagovori da učine taj prekršaj, kaznit će se također
zabranom obavljanja svih funkcija do 6 mjeseci, a klub za koga je u momentu prekršaja
registriran natjecatelj obvezuje se nadoknaditi time nastale troškove.
U ponovljenom slučaju stavka 1 i 2 ovog članka, natjecatelj će biti kažnjen s najmanje 1 godinom
zabrane nastupa, a (strukovne i) odgovorne osobe zabranom obavljanja funkcija najmanje godinu
dana ili doživotnom diskvalifikacijom. Matični klub bit će kažnjen zabranom nastupa do 1 godine
dana.
Članak 28.
Natjecatelj koji iz neopravdanih razloga ne nastupi na natjecanju za koje je prijavljen, ispravno
vagan i proglašen sposobnim za nastup; kaznit će se zabranom nastupa do 3 mjeseca.
Članak 29.
Za zloupotrebu pečata hrvačke organizacije natjecatelj ili odgovorna osoba bit će kažnjene
zabranom obavljanja svih funkcija do jedne godine.
Ako je radnja iz alineje 1 ovog članka učinjena iz koristoljublja ili nastanu teže posljedice –
izrečena kazna je najmanje 1 godina dana obavljanja svih funkcija pa do doživotne diskvalifikcije.
Članak 30.
Natjecatelj koji nastupi za vrijeme dok je pod suspenzijom ili zabranom nastupanja, kaznit će se
zabranom nastupa do 6 mjeseci.
Članak 31.
Fizička osoba koja sudjeluje u športskim natjecanjima ili športskoj priredbi, a nema najmanje šest
mjeseci prije športskog natjecanja ili priredbe opću i zdravstvenu sposobnost, a kad je to
propisano i posebnu zdravstvenu sposobnost kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do
5.000,00 kuna (ZOŠ).
Članak 32.
Natjecatelj koji nastupi pod tuđim imenom ili sa knjižicom u koju su unijeti neistiniti podaci – bit će
kažnjen zabranom nastupa u trajanju 6 mjeseci, a postignut rezultat se briše kao da natjecatelj
nije uopće nastupio; odgovorna koja je odgovorna za unošenje netočnih podataka – bit će
kažnjena zabranom obavljanja funkcije do 1 godine.
Članak 33.
Natjecatelj koji prilikom postupka registracije, preregistracije ili poništenja registracije daje
netočne podatke ili priloži krivotvorenu dokumentaciju, kaznit će se zabranom nastupa najmanje
1 godinu dana. Hrvački klub i odgovorna osoba koja sudjeluje u radnji iz alineje 1 ovog članka ili
zna za radnju koja je učinjena pa natjecatelja prijavi za natjecanje – kaznit će se: hrvački klub

6

novčanom kaznom do 3.000,00 kuna, a odgovorna osoba zabranom obavljanja svih dužnosti
najmanje na godinu dana.
Članak 34.
Natjecatelj, delegirana osoba, službena osoba ili druga odgovorna osoba koja se prilikom susreta
s inozemnom ekipom (ili prilikom nastupa reprezentacije na međunarpodnom turniru) nesportski
ponaša ili na bilo koji način krnji čast i ugled reprezentacije, hrvačkog športa i Republike
Hrvatske, kaznit će se: natjecatelj zabranom nastupa najmanje 6 mjeseci, a odgovorne osobe
zabranom obavljanja svih funkcija na godinu dana.
U ponovljenom slučaju ili u slučaju (i mogućnosti) težih posljedica – može se kazniti i doživotnom
diskvalifikcijom.
Članak 35.
Natjecatelju ili odgovornoj osobi koja poklonom, obećanjem materijalne ili neke druge koristi
nagovori drugog natjecatelja ili odgovornu osobu da učini djelo prekršaja ili propuste koji štete
ugledu hrvačke organizacije u cjelini ("korisne malverzacije", davanje mita sucima, kupovanje
bodova i sl.) izreći će se kazna zabrane obavljanja svih funkcija 6 mjeseci.
U ponovljenom ili težem slučaju kaznit će se zabranom nastupa ili obavljanja svih funkcija
najmanje 1 godinu dana pa do doživotne diskvalifikcije.
Članak 36.
Hrvaču koji osim naknada propisanih od HHS-a:
 zahtjeva ili primi nagradu za učešće na pripremama ili natjecanju;
 zbog neispunjenja njegovog posebnog zahtjeva odbije nastupiti na natjecanju;
 primi ili zahtjeva nagradu da ne nastupi za svoju ekipu,
izreći će se zabrana nastupa u trajanju od najmanje 6 mjeseci.
Odgovorna osoba hrvačkog kluba koja za nastup svog hrvača u susretu koji organizira za drugi
hrvački klub ili Savez, primi ili zahtjeva za sebe (ili hrvača) novac i drugu materijalnu dobit –
kaznit će se zabranom obavljanja svih funkcija u trajanju od najmanje 6 mjeseci.
Odgovorna osoba, hrvački klub ili hrvačka organizacija koja isplati ili obeća isplatu natjecatelju za
radnje iz 1,2 i 3. alineje ovog članka – kaznit će se:
a) odgovorna osoba zabranom vršenja svih funkcija najmanje 6 mjeseci
b) hrvačka organizacija novčanom kaznom od 3.000,00 kuna.
U ponovljenom ili težem slučaju može se izreći kazna doživotne diskvalifikacije.
Ukoliko prekršaje iz 1,2 i 3. alineje ovog članka napravi odgovorna osoba – kaznit će se
zabranom obavljanja svih funkcija najmanje 1 godinu dana.
Članak 37.
Hrvač koji se natječe ili odgovorna osoba koja radi za hrvačku organizaciju (ekipu) van Hrvatske
bez odobrenja Hrvatskog hrvačkog saveza, po povratku u Hrvatsku kaznit će se:
a) hrvač – zabranom nastupa najmanje 6 mjeseci
b) odgovorna osoba zabranom obavljanja svih funkcija najmanje 1 godinu dana.
Članak 38.
Hrvačka organizacija (pravna osoba) kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000,oo
do 100.000,00 kn ako traži ili dopusti da natjecatelj uzima neopuštena sredstva ili primjenjuje
postupke koji su nedopušteni pravilima Svjetske antidoping agencije (WADA). Za prekršaje iz
stavka !. ovoga članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od
5.000,00 do 15.000,00 Kn.
Novčanom kaznom od 10.000,00 kn do 15.000,00 kn kazniti će se natjecatelj ukoliko uzima
nedopuštena sredstva ili ne dopušta obavljanje doping kontrole, a isto tako i fizička osoba koja
natjecatelju daje nedopuštena sredstva ili od natjecatelja traži ili ga potiče da uzima nedopuštena
sredstva (trener, ovlašteni liječnik i druge osobe u sportu).
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Iznimno, ukoliko se utvrdi da je natjecatelj svjesno i sam uzeo doping, te je time napravio štetu po
HHS, Izvršni odbor Saveza može takvog natjecatelja kazniti i većom novčanom kaznom na ime
dotadašnjih ulaganja HHS-a u njega te pretrpljene štete zbog narušavanja ugleda sporta i HHS-a.
Natjecatelj ili odgovorna osoba za koju se ustanovi da je nagovorila natjecatelja da uzima
nedozvoljena sredstva, može se kaznit kaznom doživotne diskvalifikacije iz hrvačke organizacije.
Članak 39.
Natjecatelj ili odgovorna osoba koja izvrtanjem činjenica, laži i dezinformacijama dovede u
zabludu organe i tijela hrvačkih organizacija - kaznit će se zabranom natjecanja ili obavljanja
funkcija u trajanju do 1 godine dana. Ukoliko na navedeni način (izvrtanjem činjenica….)
natjecatelj ili osoba javno sramoti hrvačku organizaciju ili Savez - kaznit će se zabranom
natjecanja ili obavljanja funkcija u trajanju do 3 godine dana.
Članak 40.
Natjecatelj koji snubi (nagovara) drugog natjecatelja da se ne pojavi ili da napusti natjecanje ili
pripreme, izreći će se kazna zabrane nastupa na prvom idućem natjecanju. Ako prethodni
prekršaj učini odgovorna osoba kazniti će se zabranom vršenja funkcija do 3 mjeseca.
Članak 41.
Natjecatelju koji je zbog grubog prekršaja ili nešportskog hrvanja diskvalificiran - izriče se
automatska suspenzija. Izrečena disciplinska mjera za ovaj prekršaj može biti i vremenska kazna
od 6 mjeseci, ovisno da li je prilikom prekršaja došlo i do tjelesne povrede.
Članak 42.
Natjecatelj ili odgovorna osoba za izazivanje prekida susreta ili sprečavanje njegova nastavka-bit
će kažnjena zabranom nastupa obavljanjem funkcija do 1 godine dana.
Članak 43.
Natjecatelj ili odgovorna osoba koja prije, za ili poslije športskog susreta fizički napadne drugog
natjecatelja ili bilo koju drugu osobu kaznit će se kaznom zabrane nastupanja (obavljanja
funkcija) do 2 godine.
U slučajevima nanošenja teške tjelesne povrede, može se izreći kazna doživotne diskvalifikacije.
Članak 44.
Hrvačka organizacija, natjecatelj ili odgovorna osoba koja nastupi u inozemstvu bez odobrenja
HHS-a, ili nastupi na bilo kakvom natjecanju kada je pod suzpenzijom ili zabranom nastupa ili
obavljanja funkcija, kaznit će se zabranom nastupa do 6 mjeseci, a odgovorne osobe kluba –
organizacije i vođa puta zabranom obavljanja svih funkcija do jedne godine. Ukoliko se ovaj
prekršaj ponovi, ili se prekršaj dogodi pod težim okolnostima, kazna mora biti veća od gore
propisane.
Članak 45.
Odgovorna osoba koja bez ovlaštenja zastupa Savez ili bez ovlaštenja uputi dopis ili telegram u
ime Hrvatskog hrvačkog saveza kaznit će se zabranom obavljanja funkcija do 1 godine dana. Ako
je radnja iz ovog članka učinjena iz koristoljublja ili nastanu štetne posljedice po hrvački šport –
može se kazniti i doživotnom diskvalifikacijom.
Članak 46.
Odgovorna osoba koja bez odobrenja Izvršnog odbora HHS-a odredi ili dozvoli natjecanje
natjecatelju – reprezentativcu, gradskoj ili županijskoj (regionalnoj) reprezentaciji na
međunarodnom natjecanju ili pripremama, kaznit će se zabranom vršenja svih funkcija do 2
godine.
Ako je radnja iz prethodnog stava učinjena iz koristoljublja ili u povratu, izreći će se kazna od
dvije godine pa do doživotne diskvalifikacije.
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Članak 47.
Odgovorna osoba koja tajniku, Nadzornom odboru ili Izvršnom odboru HHS-a ne stavi na uvid i
raspolaganje materijale ili informacije neophodne za obavljanje njihove funkcije, ili ih ometa i
sprečava u obavljanju njihove funkcije – kaznit će se zabranom obavljanja funkcija do 1 godine
dana.
Članak 48.
Osobi kojoj je povjerena imovina HHS-a i koja s istom nesavjesno postupa ili u obavljanju
materijalno financijskog poslovanja postupa protivno odlukama i propisima hrvačke organizacije ili
nadležnih organa, te uslijed toga nastupi šteta po hrvačku organizaciju, izreći će se zabrana
obavljanja svih funkcija u trajanju od 1 godine dana i obavezna naknada učinjene štete.
Odgovorne osobe HHS-a koje nesavjesno obavljaju funkcije za koje su imenovane, izreći će se
zabrana obavljanja svih funkcija od 1 godine dana.
Ako odgovorna osoba učini radnju iz prethodnog stava u cilju pribavljanja osobne imovinske
koristi ili koristi za drugu osobu ili štetu hrvačkoj organizaciji u iznosu većem od 3.000,00 kuna
kaznit će se zabranom obavljanja svih funkcija u trajanju najmanje 1 godine dana do doživotne
diskvalifikacije i naknade štete,
Članak 49.
Odgovorna osoba koja za prisustvovanje kongresima, sastanku radnog tijela, savjetovanju,
seminaru, nastupu reprezentacije, natjecanju ili drugom službenom putovanju naplati veći iznos
troškova prijevoza i dnevnice od propisanih, a dokazana je namjerna zloupotreba, kaznit će se
zabranom obavljanja svih funkcija najmanje 3 mjeseca, a u ponovljenom ili u težem slučaju do
dvije godine uz vraćanje preplaćenih troškova.
Članak 50.
Natjecatelj ili hrvačka organizacija (klub, gradski ili županijski (regionalni) savez) koja duguje
HHS-u i svoje obveze ne podmire u roku od 30 dana, bit će suspendirani do izmirenja duga. Od
suspenzije se izuzimaju opravdani slučajevi kao npr. blokada žiro računa. ovrha i sl.
U slučaju dugovanja HHS-a klubovima, gradskim ili županijskim (regionalnim) savezima, obveza
je HHS-a da prvo izmiri dugovanja, a potom ulazi u nove financijske akcije.
Članak 51.
Delegirana osoba koja bez opravdanja ne dođe na natjecanje i o tome ne obavjesti u propisanom
roku tijelo koje ga je delegiralo za to natjecanje, kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti
odgovorne (službene) osobe na natjecanjima do 10 mjeseci i naknadom nastalih troškova.
Ako je prekršaj činjen vezano za nastup reprezentacije Hrvatske kazna zabrane obavljanja
dužnosti službene osobe može biti do 1 godine uz obavezu naknade svih troškova.
Ukoliko je nedolazak delegirane osobe iz 1 alineje ovog članka bio jedan od uzroka neodržavanja
natjecanja – visina kazne zabrane obavljanja svih funkcija može biti do 1 godine uz obavezu
naknade svih troškova.
Članak 52.
Ako službena ili delegirana osoba napusti bez odobrenja delegata natjecanja samo natjecanje ili
jedan njegov dio, ili odbije obavljati svoju dužnost do kraja natjecanja (ili u jednom njegovom
dijelu) – kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti službene osobe do 6 mjeseci uz obvezu
naknade time nastalih troškova.
Ako je napuštanje iz prethodnog stava uzrokom nemogućnosti daljnjeg održavanja natjecanja ili
ako je napušteno međunarodno natjecanje, odnosno u ponovljenom slučaju, visina izrečene
kazne zabrane obavljanja svih funkcija može biti do 1 godine uz obvezu naknade nastalih
troškova.
Ako natjecanje napusti službeni delegat – kaznit će se zabranom vršenja svih funkcija do 1
godine i naknadom time nastalih troškova.
Članak 53.

9

Službena osoba koja prilikom vaganja i kontrole natjecateljskih knjižica ili iskaznica omogući
nastup natjecatelju koji nema važeći lječnički pregled ili nije godišta u skladu sa propozicijama
natjecanja – kaznit će se zabranom vršenja dužnosti delegirane osobe do 1 godine. U
ponovljenom slučaju ili ako nastupe teže posljedice, kazna zabrane vršenja svih funkcija može
biti od 1 godine pa do doživotne diskvalifikacije.
Novčanom kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
(hrvačka organizacija) koja traži ili omogući da u športskom natjecanju sudjeluje natjecatelj kojoj
nije utvrđena opća zdravstvena sposobnost ili posebna zdravstvena sposobnost.
Članak 54.
Odgovorna osoba koja pristupi natjecanju u stanju nesposobnosti ili djelimične nesposobosti za
obavljanje funkcije za koju je delegirana, a u stanju nesposobnosti se je sam doveo – kaznit će se
zabranom obavljanja dužnosti službene osobe najmanje 6 mjeseci uz obvezu naknade nastalih
troškova.
U ponovljenom slučaju ili ako je prekršaj učinjen prilikom nastupa reprezentacije, a posebice
ukoliko je time pridonio neodržavanju natjecanja - kaznit će se zabranom obavljanja funkcija
službene osobe najmanje 1 godinu uz obvezu naknade nastalih troškova.
Članak 55.
Službena osoba - delegat natjecanja koja dozvoli početak natjecanja, a da organizator nije
osigurao sve potrebne uvjete za održavanje natjecanja, kaznit će se zabranom obavljanja svih
funkcija do 3 mjeseca.
Članak 56.
Za zloupotrebu znaka, zastave, pečata, memoranduma HHS-a, odgovornoj osobi može se izreći
kazna obavljanja svih funkcija u trajanju do jedne godine. Ako je radnja iz prethodnog stava
učinjena iz koristoljublja ili u reklamne svrhe, trajanje vremenske kazne iznosi najmanje 2 godine.
U ponovljenom slučaju ili u slučaju nastajanja osobito teških posljedica – kaznit će se od 2 godine
do doživotne diskvalifikcije.
Članak 57.
Odgovorna osoba koja nesavjesno, nemarno i nedovoljno angažirano obavlja svoju dužnost na
natjecanju, kaznit će se vremenskom kaznom zabrane obavljanja dužnosti do 1 godine i izmirom
nastale štete kaznit će se odgovorna osoba ako je takvo ponašanje učinjeno u namjeri da se
određenom klubu nanese šteta ili ako se pomaže u izbjegavanju odgovornosti.
Članak 58.
Službena osoba (sudac..) koja neopravdano zakasni na natjecanje kaznit će se zabranom
obavljanja dužnosti na 3 mjeseca. Službena osoba (sudac..) koja neopravdano ne dođe na
natjecanje kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti na 6 mjeseci.
Istom kaznom, iz alineje 2 kaznit će se sudac koji je prisutan susretu, a odbije poziv delegata
natjecanja (klubova) da isti sudi.
Članak 59.
Delegat natjecanja koji ne prekine natjecanje kada je to dužan učiniti – kaznit će se zabranom
obavljanja funkcije službenog delegata do 1 godine dana.
Ako uslijed neprekidanja natjecanja bude ugroženo zdravlje, tjelesni integritet ili životi natjecatelja
i drugih službenih i ostalih osoba ili dođe do teškog fizičkog napada na njih, kazna zabrane
obavljanja funkcije delegata natjecanja iznosi najmanje 1 godinu dana.
Za prekoračenje ovlaštenja delegata natjecanja ili neizvršavanje svoje funkcije kako je to
predviđeno pozitivnim propisima i pravilima hrvačke organizacije – kazna zabrane obavljanja
funkcije službnog delegata može biti do godine dana
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Članak 60.
Službeni liječnik koji ne izvrši radnju koju je dužan učiniti ili učini radnju protivno propisima HHS-a
o zdravstvenoj zaštiti natjecatelja ili protivno propisima FILA kao i drugim propisima – kazniti će
se zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine dana.
U ponovljenom slučaju ili ako nastupe teže posljedice po zdravlje natjecatelja, kaznit će se
zabranom vršenja svih funkcija najmanje 1 godinu do doživotne diskvalifikacije.
Članak 61.
Hrvački sudac koji za vrijeme obavljanja svojih dužnosti na natjecanju očigledno postupi protivno
propisima i pravilima hrvanja ili namjerno tolerira nešportsku i nepropisnu borbu – bit će kažnjen
zabranom suđenja u trajanju do 6 mjeseci.
Ako je radnja iz prethodnog stava utjecala ili bila od utjecaja na zdravlje ili život hrvača, kazna
zabrane suđenja može biti najmanje 6 mjeseci. U ponovljenom ili težem slučaju – kaznit će se
zabranom obavljanja svih funkcija najmanje 1 godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.
Članak 62.
Hrvački sudac koji pod prijetnjom ili iz bojazni za svoju osobnu, odnosno sigurnost ostalih
službenih osoba donese nepravilnu odluku ili postupi protivno propisima i time ošteti natjecatelje
ili klub, a o tome ne obavijesti glavnog suca ili delegata natjecanja na samom natjecanju ili
neposredno nakon natjecanja bit će kažnjen zabranom obavljanja svih funkcija službene osobe u
trajanju do 6 mjeseci.
Članak 63.
Hrvački sudac koji svojim suđenjem favorizira jednog natjecatelja ili donosi odluke kojima izaziva
gledatelje ili to učini povodom već donijete odluke – bit će kažnjen zabranom obavljanja dužnosti
službene osobe najmanje 3 mjeseca. U ponovljenom ili slučajevima s težim posljedicama – kaznit
će se zabranom obavljanja funkcije službene osobe najmanje 6 mjeseci.
Članak 64.
Hrvački klub ili hrvačka organizacija koja ne osigura nesmetano održavanje natjecanja; dolazak i
odlazak iz mjesta natjecanja službenih, delegiranih osoba ili natjecatelja, te tom prilikom dođe do
pokušaja fizičkog napada ili fizičkog napada gledatelja na natjecatelje ili bilo koju drugu službenu
osobu (nered na natjecanju) – bit će kažnjen zabranom natjecanja u svojoj dvorani a hrvačka
organizacija zabranom organizacije hrvačkih natjecanja u trajanju do 6 mjeseci.
Hrvač ili odgovorna (službena osoba koja je riječima ili gestama podsticala publiku da fizički
napadne natjecatelje ili odgovorne (službene) osobe ( ili je pokušala, odnosno sudjelovala u
napadu – izazivanju nereda) bit će kažnjena a) hrvač zabranom natjecanja; b) odgovorna osoba
– zabranom natjecanja i obavljanja svih funkcija najmanje 2 godine do doživotne diskvalifikacije.
Članak 65.
Ako se natjecanje održava na nepropisnom borilištu, odnosno borilištu u suprotnostima s općim
aktima HHS-a uslijed čega je ugroženo zdravlje ili život natjecatelja, hrvačka organizacija,
neposredni organizator natjecanja bit će kažnjena zabranom organizacije natjecanja do 3
mjeseca i novčanom kaznom od 5.000,00 kuna, a službena osoba koja je odobrila da se
natjecanje održi pod nepropisnim uvjetima, zabranom obavljanja funkcije službene osobe u
trajanju do 1 godine.
U slučaju da nastupe teže posljedice; hrvačka organizacija biti će kažnjena zabranom
organizacije natjecanja najmanje 1 godinu dana i novčanom kaznom od 7.000,00 kuna a
odgovorna službena osoba zabranom vršenja svih dužnosti najmanje 1 godinu.
Članak 66.
Hrvački klub koji izazove prekid ili napusti natjecanje bez opravdanog razloga, kaznit će se
zabranom nastupanja u trajanju do 1 godine dana, ili novčanom kaznom do 5.000,00 kuna.
Odgovorna osoba hrvačkog kluba koja je nagovarala natjecatelje da izazovu prekid ili napuste
natjecanje, bit će kažnjena zabranom obavljanja svih dužnosti najmanje 1 godinu.
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Članak 67.
Hrvački klub koji na zahtjev natjecatelja ili tijela za registraciju ne izda traženu dokumentaciju,
natjecateljsku knjižicu ili određenu potvrdu – bit će kažnjen novčanom kaznom od najmanje
2.000,00 kuna.
Članak 68.
Nadležnom registracijskom tijelu koje bez svih potrebnih i propisanih dokumenata ili uvjeta,
odnosno, protivno Pravilniku o registraciji Hrvatskog hrvačkog saveza učini slijedeće radnje:
1. donese odluke o registraciji (preregistraciji) ili poništenje registracije natjecatelja u vrijeme
ili pod uvjetima kada to nije moguće uraditi
2. obavi poništenje registracije natjecatelja ili hrvačke organizacije kada je to dužno učiniti
3. odobri, odnosno omogući pravo nastupa organizaciji ili natjecatelju
bit će izrečena kazna raspuštanja imenovanog organa, odnosno, odgovorna osoba koja je
doprinjela izvršenju zabranjene radnje zabranom obavljanja svih funkcija u trajanju od 1 godine.
Članak 69.
Hrvačka organizacija koja organizira međunarodno, gradsko ili županijsko (regionalno) natjecanje
bez odobrenja HHS-a i protivno Pravilniku o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja,
te ostalim pozitivnim propisima HHS-a, kaznit će se zabranom nastupa do 6 mjeseci, a
odgovorne osobe hrvačke organizacije – zabranom obavljanja svih funkcija do jedne godine.
U slučaju ponavljanja takvih prekršaja hrvačka organizacija kazniti će se zabranom nastupa do 1
godine, a odgovorne osobe zabranom obavljanja svih funkcija od jedne do dvije godine.
Članak 70.
Hrvačka organizacija koja dopusti natjecatelju – reprezentativcu da trenira bez stručnog,
planiranog i programiranog rada iskordiniranog sa izbornikom i trenerom reprezentacije biti će
kažnjeni sa:
a) hrvačka organizacija sa ukorom;
b) odgovorna osoba kluba (glavni trener) sa zabranom obavljanja funkcije do 6 mjeseci,
c) natjecatelj zabranom natjecanja do 6 mjeseci.
Članak 71.
U slučaju nepoštivanja ugovora od strane natjecatelja ili hrvačke organizacije, a potpisanog
vezano za prelazak (registraciju) natjecatelja iz jedne organizacije u drugu, kazniti će se
natjecatelj podmirenjem nastalih troškova prema hrvačkoj organizaciji, a u slučaju krivnje hrvačke
organizacije kazniti će se organizacija podmirenjem nastalih troškova prema natjecetelju.
Navedena sankcija primjenjuje se samo za ugovore koji su deponirani na HHS-u.
Članak 72.
Hrvački trener ili sudac, kazniti će se direktnom suspenzijom sa natjecanja ukoliko se utvrdi da
nemaju važeću licencu (za tekuću godinu) od svoje strukovne organizacije (UHTH ili UHSH).
Istovremeno hrvačka organizacija koja je delegirala takvog trenera ili suca za natjecanje, kazniti
će se ukorom. Ukoliko se taj prekršaj ponovi, ili ukoliko se dogodi pod takvim okolnostima da
takav trener ili sudac na zahtjev delegata natjecanja, ne napusti prostor za natjecanje i ne ode u
gledalište, odnosno odbija to učiniti i neprimjereno reagira – zabraniti će mu se obavljanje bilo
kakvih funkcija u hrvanju na vrijeme do godine dana, a hrvačka organizacija novčanom kaznom
do 3.000,00 Kn.
Hrvačka organizacija koja obavljanje trenerskog posla u hrvanju povjeri osobi koja za to ne
ispunjava zakonske uvjete, kazniti će se kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 Kn. Za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od
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5.000,00 do 15.000,00 kuna. Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 Kn kaznit će se za
prekršaj fizička osoba ako obavlja trenerski posao u hrvanju bez odgovarajuće stručne spreme,
odnosno stručne osposobljenosti. Ove odredbe primjenjivati će se sukladno ZOŠ od 2017.godine
Članak 73.
Izbornik, sportski direktor, glavni ili pomoćni trener reprezentacije koji prijetnjom, obećanjem
materijalne ili neke druge koristi nagovara svog natjecatelja – reprezentativca da pređe iz jedne
hrvačke organizacije u drugu, izreći će mu se kazna zabrane svih funkcija do 6 mjeseci ili
novčana kazna do 6,000.00 kn.
U ponovljenom ili težem slučaju kaznit će se zabranom obavljanja svih funkcija najmanje 1
godinu dana ili novčanom kaznom do 10,000.00 Kn.
Članak 74.
Hrvački trener koji za vrijeme obavljanja svojih dužnosti na natjecanju ili pripremama očigledno
postupi protivno propisa Saveza i pravila struke (nagovara druge delegirane osobe da propuste
pojedinog natjecatelja na natjecanje protivno propozicijama, nagovara natjecatelja da koristi
pojedine zabranjene tehnike opasne po zdravlje protivnika, natjecatelju “namješta” ozljeđene
udove i slično) – bit će kažnjen zabranom obavljanja trenerskog posla u trajanju do 6 mjeseci.
Ako je radnja iz prethodnog stava utjecala ili bila od utjecaja na zdravlje ili život hrvača, kazna
zabrane obavlja nja trenerskog posla može biti najmanje 6 mjeseci. U ponovljenom ili težem
slučaju – kaznit će se zabranom obavljanja svih funkcija najmanje 1 godinu.
Članak 75.
Prvostupanjski disciplinski organ koji ne dostavi odluku ili u odluci ne navede pouku o pravnom
lijeku ili ne dostavi žalbu s potrebnom dokumentacijom drugostupanjskom organu ili ako
prvostupanjski (i drugostupanjski) organi zadrže disciplinski predmet do njegove zastarjelosti – bit
će kažnjeni raspuštanjem ili će se (u blažim slučajevima) o tome izvjestiti nadležni Izvršni odbor.
Odgovorna osoba (u prvostupanjskom ili drugostupanjskom organu) koja je sudjelovala u radnji
iz prethodnog stava bit će kažnjena zabranom obavljanja svih funkcija do jedne godine.
Odgovorna osoba ili natjecatelj koja se ne odazove pozivu disciplinske komisije, izbjegava
zaprimiti službeni poziv, nedaje traženu izjavu, nedostavlja dokaz, onemogučuje utvrđivanje istine
na različite načine i slično, kazniti će se zabranom obavljanja svojih funkcija u trajanju do 6
mjeseci.
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 74.
Po ovom Pravilniku disciplinski postupak vode i odlučuju: Disciplinska komisija Hrvatskog
hrvačkog saveza, Disciplinske komisije županijskih (regionalnih) hrvačkih saveza, Disciplinske
komisije hrvačkih klubova, te Disciplinske komisije stručnih udruga HHS-a (UHTH, UHSH).
Članak 75.
Disciplinska komisija HHS-a je prvoostupanjsko disciplinsko tijelo koje vodi postupak, raspravlja i
odlučuje o svim prekršajima koji se dogode na državnim i međunarodnim natjecanjima i
pripremama, kao i prijateljskim susretima i turnirima na kojima sudjeluju inozemni klubovi.
Disciplinska komisija HHS-a rješava i slučajeve koji nisu predviđeni drugim propisima, odnosno
kada se ne može utvrditi nadležnost organa koji treba da postupi po nekom disciplinskom
problem, a rješenje toga problema je u interesu HHS-a.
Izvršni odbor HHS-a je drugostupanjsko disciplinsko tijelo po žalbama na odluke
provostupanjskog tijela - Disciplinske komisije HHS-a.
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Žalbu na odluku Disciplinske komisije kluba, u drugom stupnju, ukoliko to nije rješeno drugačije
normativnim aktima kluba, rješava Disciplinska komisija gradskog ili županijskog (regionalnog)
saveza čiji je hrvački klub član. Ukoliko hrvački klub nije član nikakovog gradskog ili županijskog
(regionalnog) hrvačkog saveza, te ukoliko to nije rješeno drugačije normativnim aktima kluba, u
drugom stupnju tu žalbu rješava Disciplinska komisija HHS-a.

.

Članak 76
Disciplinska komisija kluba je nadležna da vodi postupak i izriče disciplinske mjere za djela
navedena u ovome Pravilniku, a učinjena od strane članova kluba ukoliko protiv njih nije pokrenut
postupak pred višom disciplinskom komisijom (gradskom, županijskom ili državnom).
Ako se protiv prekršitelja vodi istovrsni postupak kod više disciplinskih tijela, predmet se ustupa
disciplinskom tijelu organizacije višeg nivoa koja odlučuje o prekršajima.
Članak 77.
Disciplinski postupak se pokreće na osnovi prijave ili po službenoj dužnosti, preko ureda Saveza.
Prijavu može podnijeti svako zainteresirano lice ili organizacija koja uoči prekršaj.
Prijava za pokretanje postupka sadrži:
- naziv disciplinskog organa kojem se prijava upučuje,
- ime i prezime natjecatelja, odgovorne osobe ili hrvačke organizacije protiv koje se
pokreće postupak,
- vrijeme, mjesto, opis disciplinskog prekršaja koji je učinjen, te procjena materijalne štete
koja je učinjena,
- dokaze (materijalne ili prikupljene izjave)
- datum, ime i prezime i potpis podnositelja prijave ili naziv hrvačke organizacije s
potpisom i pečatom te osobe odnosno organizacije
Članak 78.
Prije nego što odluči da li će se pokrenuti disciplinski postupak ili ne, Disciplinska komisija ili
organ odlučit će da li je nadležan za pokretanje postupka ili ne i da li je eventualno nastupila
njegova zastarjelost.
Članak 79.
Nakon što disciplinsko tijelo pokrene postupak, Predsjednik disciplinske komisije, odnosno
Predsjednik Saveza u drugom stupnju, saziva sjednicu za raspravu o navedenoj prijavi. Poziv za
sjednicu šalje se preko ureda Saveza.
Poziv za sjednicu sadrži:
naziv disciplinskog organa koji se saziva
- ime i prezime natjecatelja, odgovorne osobe ili hrvačke organizacije koja se poziva i u kojem
svojstvu,
- opis disciplinskog prekršaja koji se određenom stavlja na teret kao i procjenjena materijalna
šteta,
- mjesto, dan i vrijeme održavanja rasprave
- upozorenje da će se sjednica održati ako se izostanak unaprijed ne opravda ili ako se pisana
izjava ne dostavi u traženom roku
Članak 80.
Disciplinska komisija broji 3 člana i 2 zamjenika, a punovažno raspravlja ako je sjednici nazočna
većina članova Komisije. Raspravom rukovodi Predsjednik disciplinske komisije, odnosno
Predsjednik Saveza u drugom stupnju. Poslje otvaranja rasprave utvrđuje se dali su se svi
pozvani odazvali raspravi te dostavili tražene izjave.
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Ako izvršitelj prekršaja po uručenom pozivu Komisije ne pristupi saslušanju ili ne dostavi u
traženom roku pismenu izjavu, Komisija može svoju odluku donijeti na osnovu poznatih činjenica.
Tijekom disciplnskog postupka moraju biti osigurani svi potrebni dokazi u cilju utvrđivanja
materijalne istine, potrebno je izvršiti saslušanje neposredno ili pismeno okrivljenog, a ako se
postupak vodi protiv hrvačke organizacije, saslušat će se predsjednik te organizacije.
Članak 81.
U tijeku rasprave vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci od značaja za donošenje odluke.
Odluka Komisije je punovažna ako je donijeta većinom glasova od ukupnog broja članova.
Prilikom odlučivanja disciplinski organ nije vezan kvalifikacijom iz prijave o pokretanju postupka.
U rješenju, odnosno o odluci odlučuje se i o troškovima postupka i o materijalnoj šteti koja je
eventualno učinjena.
Članak 82.
Po sprovedenom postupku disciplinski organ oglašava natjecatelja, hrvačku organizaciju ili
odgovornu osobu krivom i odgovornim za učinjeni disciplinski prekršaj i izriče mu odgovarajuću
kaznu ili obustavlja postupak protiv istog.
Članak 83.
Započeti disciplinski postupak mora se okončati u roku od 3 mjeseca. Ukoliko postupak nije
završen u danom roku, smatrat će se zastarjelim i po njemu se ne mogu više izricati nikakove
disciplinske mjere.
Članak 84.
Rješenje, odnosno svaka odluka Disciplinske komisije ili drugog tijela mora sadržavati:
a) naziv i sastav tijela koje je donijelo odluku;
b) protiv koga se odluka odnosi;
c) opis učinjenog prekršaja, njegova zakonska obilježja i naziv;
d) izrečenu disciplnsku mjeru i visinu materijalne štete koju treba podmiriti;
e) obrazloženje;
f) pouku o pravnom lijeku;
Obrazloženje treba posebno sadržavati osnovu za pokretanje postupka, analizu dokaza, te
otežavajuće i olakšavajuće okolnosti.
Pouka o pravnom lijeku treba sadržavati rok u kome se žalba može podnijeti, kome i kako se
podnosi. Daje se pouka o redovnom pravnom lijeku.
Članak 85.
Odluke Disciplinske komisije ili tijela dostavljaju se preporučenom pošiljkom u roku od 8 dana od
dana donošenja odluke.
O kazni fizičkih osoba primjerak odluke isto se dostavlja i hrvačkoj organizaciji kojoj kažnjena
osoba pripada. Ako Disciplinska komisija nema točan naslov fizičke osobe, odluka će biti
dostavljana posredstvom kluba ili organizacije koje je kažnjena osoba član. Ako kažnjena osoba
odbije primiti odluku, smatrat će se kao da je odluka dostavljena uredno.
Članak 86.
Protiv odluke u prvom stupnju može se podnijeti žalba u roku od 30 dana od primitka odluke tijelu
drugog stupnja. Kao vrijeme predaje žalbe smatra se vrijeme kada je žalba neposredno uručena
tijelu drugog stupnja ili kada je predana na poštu preporučenom pošiljkom.
Članak 87.
Odlukom koju donese drugostupanjski organ, disciplinski postupak je pravomoćno okončan.
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Odluka u drugom stupnju može biti:
a) odbijena žalba zbog prekoračenja roka za žalbu
b) odbijena žalba i potvrđena odluka prvostupanjskog disciplinskog tijela;
c) uvažena žalba i vraćanje predmeta prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak,
razmatranje i odlučivanje;
d) uvažavanje žalbe, ukinuti prvostupanjsko rješenje i donošenje novog rješenja.
Rok za donošenje rješenja drugostupanjskog organa je 30 dana od prijema žalbe na odluku
Disciplinske komisije.
Članak 88.
U izuzetnim slučajevima kada je izrečena kazna doživotne diskvalifikacije i kazna zabrane
natjecanja ili obavljanja funkcije od dvije godine, žalba se može izjaviti Skupštini Hrvatskog
hrvačkog saveza i na odluku drugostupanjskog disciplnskog tijela. Ova žalba ne zadržava
izvršenje i podnosi se u roku od 30 dana po prijemu odluke.
Članak 89.
Suspenzija može biti:
a) automatska
b) na osnovu odluke disciplinskog tijela
c) na osnovu odluke tijela nadležne hrvačke organizacije
Automatska suspenzija nastupa onda kada je natjecatelj diskvalificiran radi grubog ili nešportskog
hrvanja ili ponašanja na pripremama ili natjecanju. Suspenzija po učinjenom djelu može trajati
najduže 15 dana u kojem roku je nadležno disciplinsko tijelo dužno pokrenuti odgovarajući
postupak.
U svim ostalim slučajevima suspenzija traje dok komisija ne donose odluku, a najduže 30
(trideset) dana.
Za automatsku suzpenziju Disciplinska komisija nije dužna da donosi posebno rješenje, već je
delegat na natjecanju dužan natjecatelju tu činjenicu saopčiti odmah nakon učinjenog prekršaja,
dok ukoliko je to učinjeno na pripremama ili natjecanju reprezentacije tu činjenicu mu saopštava
izbornik ili trener reprezentacije.
Članak 90.
Ako natjecatelj, hrvačka organizacija ili odgovorna osoba po odluci disciplinske komisije, odnosno
nadležnog tijela, u zadanom roku ne uplati novčanu kaznu, nastupa automatska suzpenzija.
U ovom slučaju, izuzetno, suspenzija traje do uplate novčane kazne.
Članak 91.
Za vrijeme trajanja suzpenzije natjecatelj, hrvačka organizacija ili odgovorna osoba nesmije vršiti
bilo koje funkcije u okviru nadležnosti Saveza.

VI. MATERIJALNA ODGOVORNOST
Član 92.
Natjecatelj, hrvačka organizacija ili odgovorna osoba odgovorni su za materijalnu štetu koju
naprave svojim disciplinskim prekršajem i dužni su da štetu nadoknade.
Ako je štetu prouzrokovalo više subjekata, svaki od njih je odgovoran za dio koji je prouzručio.

16

Ako se ne može utvrditi pojedinačna odgovornost svakog subjekta, štetu podmiruju svi zajedno u
jednakim djelovima.
Član 93.
O materijalnoj šteti odlučuje Disciplinska komisija istovremeno za vijeme donošenje disciplinske
odluke. U postupku se utvrđuje dali postoji materijalna šteta, okolnosti pod kojima je šteta
nastala, visina štete, ime i prezime odnosno naziv hrvačke organizacije koja je počinila štetu.
Visina štete utvrđuje se na osnovu tržišne vrednosti nove stvari.
VII. IZVRŠENJE DONEŠENIH ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE I NADLEŽNIH TIJELA
Članak 94.
Izrečene disciplinske mjere izvršavaju se nakon što je odluka postala konačna.
Članak 95.
Novčana kazna se izvršava tako što se kažnjenom natjecatelju, hrvačkoj organizaciji ili
odgovornoj osobi ostavlja rok od 8 (osam) dana od dana uručenja konačne odluke da na račun
oštečenog hrvačkog subjekta uplati iznos novačane kazne.
Uloženi priziv na izrečenu disciplinsku mjeru ne odlaže obvezu uplate novčane kazne.
VIII. IZVANREDNI PRAVNI LJEKOVI
Članak 96.
Od izvanrednih pravnih ljekova dozvoljen je zahtjev za ponavljanje završenog disciplinskog
postupka u sljedećim slučajevima:
a) ukoliko je dokazano da je konačna odluka zasnovana na lažnim dokazima;
b) ukoliko je dokazano da je prilikom donošenja pravosnažnih odluka disciplinski organ
povrijedio odredbe Disciplinskog pravilnika,
c) ako postoje nove činjenice i novi dokazi od utjecaja na odluku koji ranije nisu bili poznati.
Članak 97.
Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti:
a) kažnjeni;
b) klub – organizacija;
c) disciplinski organ koji je donio odluku o kazni u prvom i drugom stupnju.
Prijedlog za ponavljanje disciplinskog postupka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od dana
izricanja pravosnažne odluke.
Članak 98.
Zahtjev za ponavljanje postupka podnosi se Disciplinskoj komisiji, osim ako se ponavljanje traži
isključivo iz razloga koji se odnose na drugostupanjski postupak.

IX. IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
Članak 99.
Na osnovi molbe kažnjenog, tijelo koje je donijelo konačnu odluku može osloboditi od kazne ili
kaznu ublažiti ukoliko nađe da postoje nove okolnosti koje bi utjecale na donošenje takve odluke,
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kada postoje nesumnjivi dokazi da je izdržani dio kazne postigao odgojnu svrhu te da je
ostvarena svrha kažnjavanja.
Prilikom odlučivanja o usvajanju ili ne usvajanju molbe za izvanredno ublažavanje kazne uvijek
će se uzimati u obzir mišljenje prvostupanjskog disciplinskog tijela.
Molba za izvanredno ublažavanje kazne može se podnijeti nakon izdržane jedne polovine kazne.
X. TROŠKOVI POSTUPKA
Troškovi postupka po potrebi padaju na teret natjecatelja, hrvačke organizacije ili odgovorne
osobe koja je proglašena krivom, ili u slučaju oslobađajuće odluke na teret Saveza.
XI. EVIDENCIJA KAZNI
Članak 100.
Pravosnažna odluka o izrečenoj disciplinskoj mjeri (kazni) upisuje se u Registar kazni koji vodi
Savez. U tome registru arhiviraju se svi zapisnici, izjave i odluke vezane za provedeni postupak.
Članak 101.
Ukoliko kažnjeni u vremenu od jedne godine nakon izdržane kazne ili oproštene posljednje kazne
ne učini novo djelo, briše se iz evidencije kažnjenih i smatrat će se da nije bio kažnjavan.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.
Izvršni odbor Hrvatskog hrvačkog saveza obavezno izdaje uputstva i tumačenja slučajeva koji
nisu predviđeni ovim Pravilnikom, a na osnovi analogije s krivičnim zakonodavstvom i pravnim
aktima hrvačke organizacije. Jedini je ovlašten za tumačenje odredbi ovog Pravilnika.
Članak 103.
Disciplinski postupak započet prije stupanja na snagu ovog Pravilnika bit će dovršen i izrečena
disciplinska mjera po odredbama dosadašnjeg pravilnika ako je isti blaži za počinitelja.
Članak 104.
Svi gradski - županijski (regionalni) savezi, hrvački klubovi i organizacije obavezni su uskladiti
svoje disciplinske pravilnike s ovim Pravilnikom u roku od 6 mjeseci od dana njegovog usvajanja.
Hrvački klubovi posebnom odlukom mogu prihvatiti kao klupski Disciplinski pravilnik ovaj Pravilnik
HHS-a. Odluka o prihvaćanju donosi se načinom određenim Statutom kluba o prihvaćanju
uobičajenih općih akata.
Članak 105.
Izvršni odbor Saveza ima ovlaštenja za korekcije novčanih iznosa iz ovog Pravilnika.
Članak 106.
Ovaj Pravilnik usvojila je Skupština Hrvatskog hrvačkog saveza dne 19.12.2012. godine I stupa
na snagu danom donošenja.
Članak 107.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, svi ranije donijeti Disciplinski Pravilnici ovog saveza
stavljaju se van snage.
Predsjednik:
Vladimir Bregović
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