Hrvatski hrvački savez

P R A V I L N I K
o kriterijima, kandidaturi, načinu izbora, delegiranju te pravima i dužnostima
delegata na hrvačkim natjecanjima u Republici Hrvatskoj

Zagreb, 19. 12. 2012. godine

Na osnovi članka 29. STATUTA Hrvatskog hrvačkog saveza, Skupština Saveza na sjednici
održanoj u Zagrebu, 19. prosinca 2012.donosi

P R A V I L N I K
o kriterijima, kandidaturi, načinu izbora, delegiranju te pravima i dužnostima
delegata na hrvačkim natjecanjima u Republici Hrvatskoj

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, postupak kandidature i način izbora, delegiranje te prava i
dužnosti delegata (u daljnjem tekstu: delegat natjecanja) na hrvačkim natjecanjima organiziranim
u Republici Hrvatskoj.
Odredbe Pravilnika odnose se na postupke delegata prije, za vrijeme i vrijeme nakon natjecanja.
Članak 2
Sukladno ovom Pravilniku i Pravilniku za provođenje natjecanja Hrvatskog hrvačkog saveza za
hrvačka natjecanja organizirana u Republici Hrvatskoj, za sva pojedinačna natjecanja prvog i drugog
natjecateljskog nivoa, međunarodne turnire te kvalifikacijske turnire Liga natjecanja, obvezatno se
određuje delegat natjecanja.
Članak 3
Delegate natjecanja početkom kalendarske godine, uporedo s usvajanjem Kalendara natjecanja HHSa određuje Izvršni odbor Saveza ili po njemu ovlašteno tijelo (osoba) sa prethodno verificirane Liste
delegata natjecanja za tekuću godinu.
Stečeni status delegata natjecanja (Lista delegata) je trajan a da bi delegat bio na listi za tekuću
kalendarsku godinu, obavezan je nazočiti godišnjem kolokviju koji organizira Sudačka komisija HHS-a.
Članak 4
Listu delegata natjecanja usvaja Izvršni odbor na temelju provedenog postupka kandidature i izbora.
Prijedlog za izbor na funkciju delegata natjecanja može podastrijeti svaka hrvačka organizacija
udružena u HHS, radna tijela – Komisije HHS-a kao i zainteresirani pojedinci osobno.
Prijedlog se dostavlja Izvršnom odboru HHS-a a obavezno sadrži životopis kandidata i ispunjeni
Upitnik.
Članak 5
Da bi neka osoba bila predložena za delegata natjecanja treba zadovoljavati slijedeće osnovne uvjete:
- da prije kandidature, kao aktivan član hrvačke organizacije (natjecatelj, trener, sudac,
član rukovodećih tijela klubova ili viših organizacijskih nivoa, ima staž u trajanju od
najmanje 7 (sedam) godina,
- da dobro poznaje Međunarodna pravila hrvanja, poželjan ispit za suca hrvanja,
- da dobro poznaje osnovne normativne akte Saveza; posebice Statut i Pravilnik o
organizaciji natjecanja u Republici Hrvatskoj,
- da je svojim proteklim radom u hrvačkoj organizaciji stekao nepodijeljen ugled i
povjerenje članova hrvačkih organizacija Hrvatske.

Članak 6
Prijedlog liste delegata po pojedinim natjecanjima sačiniti će radno tijelo (osoba) kojoj je to povjerio
Izvršni odbor. Prije samog postupka delegiranja, ovlašteno tijelo (osoba) izvršiti će po mogućnosti
konzultacije sa organizatorom pojedinog natjecanja vodeći računa da je delegirana osoba iz mjesta u
kojem se održava natjecanje.
Listu delegata za tekuću godinu predloženu od radnog tijela (osobe) verificira Izvršni odbor. Za slučaj
nemogućnosti dolaska na natjecanje, obveza je delegata natjecanja da o tome izvjesti organizatora
natjecanja i ured Saveza najkasnije sedam dana prije natjecanja.

PRAVA I DUŽNOSTI DELEGATA NATJECANJA
Članak 7
Prava i dužnosti delegata natjecanja podijeljena su u tri grupe:
- prije natjecanja,
- za vrijeme održavanja natjecanja,
- poslije natjecanja.

Prije natjecanja
Članak 8
U dogovoru sa predstavnikom organizatora natjecanja i voditeljem sudačke službe provjerava
prostor i uvjete za smještaj natjecatelja (garderobni prostor) te mjesto za vaganje natjecatelja,
nazočnost liječnika i sudaca te postojeću opremu (vaga, brojevi za žrijeb, računalnu opremu i dr.).
Pregleda dvoranu za natjecanje, posvećujući posebnu pažnju postavljenim borilištima, popratnoj
opremi te uvjetu rada sudaca, smještaja hrvača koji čekaju na natjecanje, prostoru za zagrijavanje,
potreban broj redara i dr.
U slučaju utvrđenih nepravilnosti o istima informira predstavnika tehničkog organizatora a u svrhu
njihova otklanjanja prije početka natjecanja.
Bez suglasnoti delegata natjecanja, niti jedna druga službena osoba nije ovlaštena dozvoliti početak
natjecanja.
Delegat natjecanja odgovoran je za održavanje Tehničke konferencije a u suradnji sa organizatorom
natjecanja i voditeljem sudačke službe dogovara njene pojedinosti i satnicu.
Nakon izvršenog žrijeba i izvršenog delegiranja sudaca po strunjačama ima pravo uvida u raspored
sudaca po borbama te u opravdanim slučajevima mogućnost sugestije vodstvu sudaca za izmjene u
delegiranju a u cilju poboljšanja kvalitete suđenja ili izbjegavanja suđenja klubski pripadnih sudaca.
U dogovoru sa tehničkim organizatorom organizira protokol otvorenja natjecanja, izlazak natjecatelja
i sudaca i dr.
Delegat natjecanja kao službeni predstavnik Hrvatskog hrvačkog saveza načelno pozdravlja sudionike
i publiku te otvara natjecanje ukoliko organizator za taj čin nije odredio posebnu osobu.

Za vrijeme natjecanja
Članak 9
Za vrijeme natjecanja posebnu pozornost posvećuje urednom odvijanju natjecanja, ponašanju hrvača
i trenera, njihovom izlasku na borilište i dr. Ukoliko ocijeni potrebnim, u cilju poboljšanja uvjeta
natjecanja ili reda oko borilišta, ima pravo izravne naredbe osobama određenim za redare natjecanja.
Delegat natjecanja, jedina je ovlaštena i odgovorna osoba za ocjenu ugroženosti zdravlja, tjelesnog
integriteta ili života natjecatelja, službeno delegiranih osoba ili publike te sukladno ocjeni, donošenje

odluke o prekidu natjecanja. U dogovou sa tehničkim orgnizatorom i vodstvom sudaca odrediti će
način odvijanja finalnih borbi (jedna boba pa proglašenje pobjednika i sl.).
Poslije natjecanja
U dogovoru sa tehničkim organizatorom brine da se protokol podjele odličja odvija po normama
propisanim Pravilnikom o organizaciji natjecanja i eventualno, za potrebu organizatora, prijenosa
putem sredstava javnog informiranja, sponsora i sl. dogovori minimalne izmjene kojima neće biti
narušen osnovni protokol.
Delegat natjecanja sudjeluje u pratnji predstavnika domaćina koji uručuje odličja, te nakon njega,
odnosno uručenih odličja, osobno čestita nagrađenima.
Po završenoj podjeli odličja i proglašenju najuspješnijih ekipa zatvara natjecanje.
Delegat natjecanja ima pravo i dužnost uvida u isplatu materijalnih prava službeno delegiranim
osobama na natjecanju kao i intervencije kod tehničkog organizatora za slučaj eventualnih prijepora.
Posebna je obveza delegata natjecanja da po završenom natjecanju:
- osigura da sva dokumentacija vođena za vrijeme borbi (zapisnici, bod liste i sl.) bude
uredno sakupljena i pripremljena za dostavu Uredu HHS-a,
- osigura da se sve video- snimke sa natjecanja uredno dostave u Ured HHS-a,
- u roku od sedam dana po završenom dostavi u Ured HHS-a iscrpno izvješće sa svim
važnijim događajima, kršenjem disipline, izrečenim mjerama na mjestu događaja ili
prijedlogom za pokretanje disciplinskog postupka i sl.,
- delegat natjecanja dužan je svom izvješću priložiti izvješće dežurnog liječnika.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10
Ured Hrvatskog hrvačkog saveza osigurati će svakom imenovanom sa usvojene Liste delegata po
jedan uvezani primjerak svih normativnih akata HHS-a, a dužnost je delegata da rečeni materijal za
vrijeme natjecanja ima uvijek na raspolaganju.
Članak 11
Ukoliko se natjecanje održava van mjesta stalnog boravka delegata natjecanja, tehnički organizator ili
HHS nadoknaditi će imenovanom trošak putovanja i dnevnice prema vremenu provedenom na putu
(obraćun troškova preme propisima HHO-a) , a ukoliko se vaganje natjecatelja vrši dan ranije uoči
natjecanja (npr. petak za subotu), dužan je osigurati i noćenje.
Članak 12
Ovaj Pravilnik mijenja se i dopunjuje na način i postupak njegova donošenja. Dodatno tumačenje
njegovih odredbi u isključivoj je nadležnosti Izvršnog odbora HHS-a.
Članak 13
Pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja, odnosno objavom na internet stranicama
Hrvatskog hrvačkog saveza.
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