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I OPDE ODREDBE 

 

 Hrvački sudac ima odgovornost voditi svaku borbu dostojanstveno, profesionalno i 
nepristrano. 

 Niti u kojem slučaju sudac ne smije obavljati svoju dužnost pod utjecajem alkohola ili 
droge. 

 Stav UHSH je da standard ponašanja hrvačkih sudaca mora bit na višoj razini od svih 
ostalih sudionika hrvačkog sporta, jer uz arbitražnu ulogu koju obnašaju, suci moraju 
biti uzor i edukacijski model ponašanja za sve ostale sudionike hrvačkih natjecanja. 

 U svom djelovanju hrvački suci moraju se uvijek odnositi s poštovanjem prema svim 
natjecateljima, sportskim djelatnicima i gledateljima, te izbjegavati postupke koji bi 
na bilo koji način mogli diskreditirati ostale suce i hrvački sport u cjelini. 

 Hrvačkim sucem u Hrvatskoj može postati bilo koja osoba koja ispuni uvjete 
određene Statutom UHSH odnosno Sudačkim pravilnikom HHS-a, bez obzira na rasnu, 
nacionalnu, religijsku i seksualnu orijentaciju.  

 

II ADMINISTRATIVNE OBVEZE SUDACA 

 

 položen pismeni i praktični ispit iz važedih Međunarodnih tehničkih pravila hrvanja, 
odnosno posjedovanje jedne od kategorija sudaca hrvanja iz Sudačkog pravilnika 
HHS-a. 

 prisustvovanje obaveznom godišnjem seminaru sudaca i godišnjoj skupštini UHSH 
koji se održavaju u siječnju svake godine. 

 biti ažuran u svojoj korespondenciji s UHSH-om, Nacionalnim savezom, 
organizatorima natjecanja i klubovima. 

 samostalno pradenje delegiranja za suđenje (službena delegiranja se objavljuju na 
internet stranicama Hrvatskog hrvačkog saveza). U slučaju nemogudnosti dolaska na 
pojedino natjecanje mora se na vrijeme obavijestiti UHSH i organizatora natjecanja. 
Otkazivanje natjecanja mora se javiti minimalno 48 sati prije početka natjecanja, osim 
ako u propozicijama za natjecanje nije naveden drugi rok. 

 dostaviti kancelarija Saveza rezultate i izvještaj s natjecanja najkasnije 24 sata od 
završetka istoga. 

 u slučaju diskvalifikacije hrvača ili trenera tijekom natjecanja glavni sudac na borilištu 
dužan je predati pisani izvještaj o događaju Sudačkoj komisiji HHS najkasnije 48 sati 
od završetka natjecanja. 

 stalno unapređivanje znanja hrvačkih pravila i pradenje promjena istih. 

 

 



III OBVEZE DELEGIRANIH SUDACA NA NATJECANJU 

 

 biti upoznat s propozicijama natjecanja na kojem sudi. Preporuča se da svaki sudac na 
natjecanju sa sobom ima službene propozicije natjecanja i primjerak važedih hrvačkih 
pravila na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

 dodi minimalno 20 minuta prije početka natjecanja i ne otidi s natjecanja prije nego je 
zadnja borba na natjecanju završena. 

 ako je delegiran za provedbu vaganja biti na mjestu održavanja vaganja minimalno 15 
minuta prije službenog početka vage. Mladim nacionalnim sucima se preporuča da 
uvijek kada su delegirani za suđenje prisustvuju i vaganju kako bi stekli potrebno 
iskustvo u izvršavanju službenog vaganja i vođenju natjecanja putem računala. 

 ako je delegiran za vođenje tabela dodi u sportskoj obudi koju koristi isključivo unutar 
dvorane. 

 dodi u odgovarajudoj opremi koja se sastoji od bijelih hlača, bijele majice i bijelih 
sportskih tenisica. Majica mora biti umetnuta u hlače koje moraju biti opasane s 
bijelim remenom, na zapešdu lijeve ruke mora biti znojnik crvene boje, a na zapešdu 
desne ruke znojnik plave boje. Zviždaljka mora biti ovješena na vezici oko sučevog 
vrata, a tijekom borbe sudac je drži u ruci dok je u usta stavlja samo prilikom 
zviždanja, kako bi u svakom trenutku mogao davati upute hrvačima na strunjači. Na 
međunarodnim natjecanjima u inozemstvu i Hrvatskoj (ovisno o propozicijama) 
međunarodni suci su obavezni suditi u odjelima i opremi po FILA standardu. 

 dodi odmoran i sposoban za suđenje, u uredno pripremljenoj propisanoj odjedi i 
obudi, mora biti uredno obrijan ili njegovane brade i/ili brkova ukoliko ih sudac nosi. 

 ako je sudac delegiran za suđenje, vođenje tabela, semafora ili kamera mora se 
suzdržati bilo kakvog javnog istupa za vrijeme trajanja natjecanja iz kojega bi bilo 
vidljivo da podržava određenog hrvača ili klub, jer sudac dok god obnaša službenu 
funkciju za koju je delegiran mora zadržati neutralnost prema svim hrvačima bez 
obzira da li je u tom trenutku promatrač ili obnaša funkciju suca.   

 prilikom suđenja školskoj djeci (uzrasne kategorije početnici, mlađi i stariji dječaci i 
djevojčice) osigurati zaštitu prava djece sukladno njihovoj dobi, te kao sudac na 
strunjači posvetiti posebnu pažnju prevenciji ozljeda.  

 izbjegavati javno komentiranje i kritike na račun kolega sudaca kako bi se očuvao 
integritet i autoritet sudačkog tijela. Rasprave i kritike između kolega sudaca su 
dobrodošle i poželjan su dio edukacije i napredovanja svakog suca. 

 



IV PONAŠANJE DELEGIRANIH SUDACA TIJEKOM OBAVLJANJA DUŽNOSTI 

 

  sve situacije prije, za vrijeme i nakon same borbe koju sudi sudac mora rješavati 
pridržavajudi se važedih hrvačkih pravila, u najboljem interesu hrvača i hrvačkog 
sporta, promičudi športski duh, poštenje i fair play.  

 mora provoditi važeda pravila strogo i pravedno stavljajudi u prvi plan hrvače i borbu, 
a nikako ne sebe.  

 ne smije razgovarati niti ulaziti u polemike sa trenerima, natjecateljima i gledateljima 
za vrijeme trajanja borbe, te se mora prema trenerima i hrvačima odnositi s 
poštovanjem i ljubaznošdu, čak i u slučaju kada takav odnos nije recipročan.  

 mora najstrože kazniti svako verbalno vrijeđanje sudačkog tijela, hrvača ili trenera, 
ponašanje koje nije u skladu s športskim duhom, i koje na bilo koji način vrijeđa ili 
diskriminira bilo koju osobu prisutnu na hrvačkom natjecanju.  

 Ako je ikako mogude, ne smije suditi hrvaču koji je član istog kluba kao i on. 

 

 

 

Ovaj kodeks ponašanja stupa na snagu danom donošenja. 
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