NATJECATELJSKI PRAVILNIK
HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom regulirana su sva službena taekwondo natjecanja u Republici Hrvatskoj.
Službenim, odnosno, natjecanjima u nadležnosti Hrvatskog taekwondo saveza tretiraju se sva
natjecanja iz Kalendara natjecanja HTS. Regionalna, odnosno gradska natjecanja provode regionalni
ili gradski savezi ili klubovi dogovorno, a nacionalna HTS. Organizatori, domaćini i svi sudionici
natjecanja, službene osobe i športaši, obavezni su provoditi ovaj Pravilnik.
Članak 2.
Sva natjecanja provodit će se po Pravilima Svjetske taekwondo federacije (WTF), Europske
taekwondo federacije (ETU) i pravilnika HTS-a, a prema Kalendaru natjecanja HTS-a.
Članak 3.
Obavezni prilog ovih propozicija čine:
3.1. Odluka o naknadama sucima i drugim službenim osobama (putni troškovi, dnevnice) te
odluka o kotizaciji za natjecanja i pristojbe žalbe.
3.2. Formular Izvješće s natjecanja
Članak 4.
Pravilnik i spomenute priloge donosi U.O. HTS-a, a Kalendar natjecanja donosi na prijedlog
Natjecateljske komisije Upravni odbor HTS. Jednako tako U.O. HTS-a daje tumačenje te donosi
eventualne dopune i promjene tih dokumenata.

SUSTAV NATJECANJA
Članak 5.
Upravni odbor utvrđuje sustav taekwondo natjecanja kao dio sustava sportskih natjecanja u Hrvatskoj.
Izmjene sustava natjecanja mogu se vršiti najmanje 6 mjeseci prije početka natjecanja ili u kraćem
roku ukoliko postoje izvanredne potrebe za promjenom.
Članak 6.
Kalendar natjecanja
Kalendarom natjecanja utvrđuju se natjecanja koja će se provesti tijekom godine. Kalendar natjecanja
utvrđuje Upravni odbor Saveza najmanje 30 dana prije prvog natjecanja u sezoni.
Kalendarom se planiraju stalna domaća natjecanja u skladu sa kalendarom međunarodnih natjecanja.
Prigodna natjecanja usklađuju se sa stalnim natjecanjima i pratećim aktivnostima u Savezu.
Sva natjecanja iz Kalendara natjecanja službenog su karaktera i u nadležnosti Saveza.
Članak 7.
Po utvrđivanju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, zainteresirani klubovi obraćaju se u
predviđenom roku Savezu pismenom ponudom za domaćinstvom pojedinog natjecanja. O dodjeli
domaćinstva odlučuje Upravni odbor Saveza. Prilikom utvrđivanja domaćinstva Savez će voditi
politiku razvoja taekwondo-a u svim sredinama. Utvrđeni termin u pravilu se ne može mijenjati osim u
slučaju važnih objektivnih razloga. Isto vrijedi i za domaćina koji ukoliko mora odustati od
organizacije natjecanja o tome mora obavijestiti nadležni organ Saveza najmanje 20 dana prije
Kalendarom predviđenog termina natjecanja koje otkazuje.
Članak 8.
Natjecanja iz sustava natjecanja razlikuju se po:
- razini organizacije kao nacionalna prvenstva, regionalna prvenstva, županijska, gradska
prvenstva, natjecanja u organizaciji klubova članica HTS-a
- načinu natjecanja kao pojedinačna i ekipna
- dobi sudionika muških i ženskih kao kadetska, juniorska i seniorska, te natjecanja za uzrast
mlađih kadeta
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sadržaju natjecanja kao natjecanja u športskoj borbi i tehnička natjecanja
svrsi natjecanja kao stalna prvenstva i prigodna ili pozivna natjecanja
natjecanja samo za članice HTS-a ili otvorena odnosno međunarodna natjecanja
Članak 9.

Stalna natjecanja
Savez organizira i provodi stalna natjecanja:
- prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje
- prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke
- prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke
- Otvoreno prvenstvo Hrvatske
- Tehničko prvenstvo Hrvatske
- Sustav natjecanja za nacionalnu rang-listu u konkurenciji juniora i kadeta.
- Prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore (U-21)
Savez je suorganizator stalnih natjecanja:
- sveučilišnog prvenstva Hrvatske koje organizira Hrvatski akademski sportski savez
- vojnog prvenstva Hrvatske koje organizira Hrvatska vojska
- prvenstva osnovnih i srednjih škola Hrvatske koje organizira savez školskog sporta
- taekwondo turnira na hrvatskim svjetskim igrama
Savez pomaže u tehničkoj organizaciji i provedbi ovih natjecanja u dogovoru sa organizatorima.
Klubovi, članice HTS-a, organiziraju i provode stalna natjecanja.
Članak 10.
Prigodna, povremena i prateća natjecanja
Pravila prigodnih, povremenih i pratećih natjecanja mogu u nekim odredbama (npr. težinske i dobne
kategorije ili podjela po stupnju pojasa) odstupati od odredbi ovog Pravilnika. Natjecanja se
održavaju povremeno s određenom svrhom (povremeni susreti hrvatskih nacionalnih selekcija sa
stranim nacionalnim selekcijama i sl.)
Prigodna i prateća natjecanja uključuju i natjecanja sukladna međunarodnom sporazumu potpisanom
uz medijaciju predsjednika MOO-a gdina. Tomasa Bacha, od strane gdina. Chungwon Choue-a (WTF)
i gdina. Chang Unga (ITF).
Članak 11.
Regionalna natjecanja
Regionalna ili županijska natjecanja organiziraju regionalni ili županijski taekwondo savezi. Na
regionalnim ili županijskim natjecanjima pravo nastupa imaju samo klubovi koji su članovi HTS-a i
regionalnog ili županijskog saveza.
Za regije, županije ili gradove za koje Savez nije ustrojen, regionalna, županijska ili gradska prvenstva
organiziraju klubovi dogovorno.
Organizatori ovih prvenstava mogu donositi svoje propozicije koje moraju biti sukladne ovom
Pravilniku, a za eventualne izmjene odobrenje daje Natjecateljska komisija Saveza.
Članak 12.
Nacionalna rang-lista
Stalni turniri u organizaciji klubova HTS-a koji se nalaze u Kalendaru aktivnosti HTS-a bodovat će se
za nacionalnu rang listu, a u odnosu na juniore i kadete.
Upravni odbor, na prijedlog natjecateljske komisije, prilikom donošenja odluke o kalendaru
natjecanja, donosi odluku koji turniri će biti obuhvaćeni kod bodovanja za nacionalnu rang-listu HTSa u odnosu na juniore i kadete. Takvih turnira bit će od 5-10 godišnje. Izbor turnira ovisit će:
- o vremenu održavanja europskog prvenstva za kadete i juniore te svjetskog prvenstva za
juniore
- o kvaliteti pojedinog turnira
- o ravnomjernom prostornom i vremenskom smještaju turnira
- u sustav turnira za rang listu uvijek ulaze kriterijski turniri i cro-open
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Sustav bodovanja za nacionalnu rang-listu bit će slijedeći:
1. mjesto – 7 bodova
2. mjesto – 3 bodova
3. mjesto – 1 boda
Za svaku pobjedu natjecatelj dobiva jedan dodatni bod.
Natjecateljska komisija će nakon svakog rangiranog turnira u roku od najdulje 7 dana objaviti novi
poredak na rang listi
Prva četri natjecatelja u svakoj kategoriji sa nacionalne rang liste, automatski ulaze među prvih 8
boraca na državnom prvenstvu i postaju nosioci skupina. Ovisno o broju boraca u kategoriji nosioci
mogu biti samo prva dva sa rang liste ili prva četri. Nosioci se raspoređuju na takav način da se 1. i 4. i
2. i 3. ne mogu susresti prije polufinala.
HTS će za pobjednike nacionalne rang liste u uzrastu juniora i kadeta organizirati odlazak na
međunarodno natjecanje “G” statusa. Sportaši će biti prijavljeni kao nacionalna selekcija.
Članak13.
Državna prvenstva
Državna prvenstva se priređuju za kategoriju natjecatelja:
stariji kadeti / nje
juniore / ke
seniore / ke
Organizator nacionalnih natjecanja je Hrvatski taekwondo savez, a organizator županijskih ili gradskih
natjecanja je gradski ili županijski savez odnosno klubovi.
Izvršni organizator ili domaćin natjecanja je taekwondo klub, član HTS, kome je UO HTS povjerio
organizaciju.
Nakon prihvaćanja kalendara natjecanja, klubovi zainteresirani za organizaciju dostavljaju svoje
kandidature HTS-u na osnovu kojih UO HTS imenuje domaćine natjecanja i uvjete priredbe.

RUKOVODSTVO NATJECANJA
Članak 14.
Rukovodstvo natjecanja brine da se natjecanje odvija u skladu sa ovim Pravilnikom i rješava sve
probleme tokom natjecanja.
Sukladno Pravilniku HTS-a rukovodstvo natjecanja čine:
- delegat HTS-a kojeg delegira Natjecateljska komisija
- glavni sudac kojeg delegira sudačka komisija
- delegat domaćina natjecanja
Članak 15.
Rukovodstvo natjecanja može sukladno danim im ovlastima ovim Pravilnikom na natjecanju
suspendirati i udaljiti iz natjecanja službene osobe u natjecanju (trenere, voditelje, suce i natjecatelje)
zbog:
TRENERI I VODITELJI:
- nesportskog ponašanja i izazivanja nereda u prostoru održavanja natjecanja (sportska dvorana)
- nesportskog ponašanja i izazivanja nereda na borilištu a temeljem pisane prijave sudaca na
borilištu predane rukovodstvu natjecanja neposredno nakon održane ili prekinute borbe zbog
ponašanja trenera
- ukoliko trener/voditelj nema važeću licencu HTS-a ili ju na izričit zahtjev službenih osoba
(suca ili delegata) ne želi pokazati
SUCI:
- zbog prijave odgovornih osoba kluba zbog ponašanja neprimjerenog sucima (svađanje s
trenerima/voditeljima na borilištu), nepristojnog nastupa prema sudionicima natjecanja
NATJECATELJI
- ukoliko sportaš nema ovjerenu iskaznicu HTS-a pri službenoj registraciji/vagi, automatski se
isključuje iz daljnjeg tijeka natjecanja
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zbog nesportskog ponašanja na borilištu
zbog nesportskog ponašanja u prostoru održavanja natjecanja (sportska dvorana)

Nakon natjecanja u izvješću rukovodstva natjecanja moraju se navesti sve eventualne suspenzije ili
udaljavanja s natjecanja službenih osoba sa pratećom dokumentacijom. Suspenzija rukovodstva
natjecanja odnosi se samo na spomenuto natjecanje, dok će Upravni odbor temeljem predane
dokumentacije donijeti odluku o daljnjem pokretanju stegovnog postupka.
Temeljem izvješća rukovodioca natjecanja ( delegata HTS-a) natjecateljska komisija može kazniti
novčanom kaznom od 1 000 kn do 10 000 kn, svaki klub čiji su navijači, prateće osoblje kluba,
roditelji natjecatelja počinili bilo koji prekršaj predviđen za suce, trenere i natjecatelje.
Na odluku Natjecateljske komisije, klub ima pravo žalbe u roku od 3 dana od primitka pisane odluke
koja se dostavlja elektronskom poštom i objavljuje na web stranici
HTS-a.
Nakon pravomoćnosti odluke o izricanju novčane kazne, klub je dužan u roku od 15 dana platiti
kaznu. Ukoliko to ne učini, suspendiran je sa svih natjecanja sve dok se novčana kazna ne plati.

OBAVEZE DOMAĆINA I ORGANIZATORA NATJECANJA
Članak 16.
Održavanje natjecanja
Stalna natjecanja Saveza održavaju se u jednom danu ili dva dana ovisno o broju prijavljenih
natjecatelja.
Domaćin je dužan pridržavati se termina predviđenih kalendarom natjecanja. Iznimno u opravdanim
okolnostima domaćin natjecanja može promijeniti termin natjecanja uz odobrenje Natjecateljske
komisije i o tome obavijestiti sve prijavljene ekipe.
Poziv za natjecanje organizator mora objaviti putem web stranice, mailom ili poslati putem pošte
najkasnije 14 dana prije natjecanja. Poziv za državna prvenstva Savez objavljuje na službenoj web
stranici Saveza.
Maksimalan broj borbi u danu po borilištu je 45 za uzrast seniora i juniora, 55 za uzrast kadeta i 70
borbi po borilištu za uzrast mlađih kadeta. Za uzrast seniora i juniora broj borbi po borilištu može biti
veći za 10% u odnosu na propisane brojeve.
Domaćin natjecanja mora prijaviti natjecanje nadležnoj PU
Sportska dvorana
Sportska dvorana mora imati odvojen prostor za gledatelje, ozvučenje, prostor za zagrijavanje
natjecatelja, svlačionice posebno za muške i ženske natjecatelje te prostoriju za suce. U športsku
dvoranu moraju stati barem dva borilišta.
U slučaju da Savez ima potpisan ugovor o sponzorstvu sa određenim dobavljačem športske opreme,
domaćin treba ostaviti primjereni izdvojeni oglasni i prodajni prostor za potrebe takvog sponzora.
Domaćin je dužan osigurati odvojen prostor za VIP goste.
Prijave za natjecanje
Ovisno o odluci organizatora natjecanja prijava natjecatelja (i klubova) mora biti “online”. Na prijavi
treba navesti ime službenog trenera kluba na natjecanju sa brojem trenerske ili voditeljske licence
izdane od HTS-a. Na svim službenim natjecanjima plaća se kotizacija po prijavljenom natjecatelju,
kao financijska pripomoć domaćinu natjecanja. Kotizacija se plaća prema klupskoj prijavi. Klub koji
se ne pojavi na natjecanju za koje se prijavio plaća HTS-u kaznu u visini kotizacije za cjelokupnu
ekipu koju je prijavio. Odlukom o taksama određena je visina kotizacije za nastup na državnim
prvenstvima. Klub plaća kotizaciju za sve prijavljene natjecatelje. Ukoliko se prijavljeni natjecatelj ne
pojavi na natjecanju, klub za njega plaća kotizaciju, osim ukoliko domaćin ne napravi povrat
kotizacije uvažavajući razloge nedolaska prijavljenog natjecatelja.
Izvlačenje parova
Ždrijebanje se provodi elektronskim putem, a samo iznimno, iz vrlo opravdanih razloga, ručno.
Kod ždrijebanja za državna prvenstva razdvajaju se prošlogodišnji osvajači medalja i oni postaju
nosioci skupina, na način da se osvajači 1. i 2. mjesta teoretski mogu naći tek u finalu.
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Kod izvlačenja parova za turnir iz sustava nacionalne rang liste, prva četvorica trenutno plasiranih na
nacionalnoj rang listi postaju nosioci skupine, na način da se naizmjenično postavljaju nosioci skupina
gdje se 1. može susresti sa 4. plasiranim, a na slijedećem turniru 1. se susreće sa 3. plasiranim.
Ždrijebani parovi unose se u tablicu praćenja borbi i upisuje se broj njihove borbe. Za ispravno
ždrijebanje koriste se liste za ždrijeb. Prijavne liste, liste za ždrijeb te liste evidencije borbe moraju biti
čitke i uredne. Klub može prije vaganja zamjeniti prijavljenog borca novoprijavljenim u istoj težinskoj
kategoriji.
Ekipa je konačno prijavljena kad pristupi službenom vaganju i plati kotizaciju i ne mijenja se do
završetka natjecanja.

Ako se na provjeri tjelesne težine konstatira da ne odgovara prijavi, sporni natjecatelj se
briše, ne može nastupiti na natjecanju i tretira se kao da nije sudionik natjecanja.
Vaganje
Vaganje organizira domaćin natjecanja, a provodi sudački tim prema pravilima WTF-a. Službeno
vaganje sportaša može se organizirati dan prije održavanja natjecanja ili na dan održavanja natjecanja,
a završit će najmanje 1 sat prije početka natjecanja i to digitalnom ili decimalnom vagom uz prisustvo
trenera ekipe i suca natjecanja. Prije vaganja provjerava se identitet natjecatelja uvidom u
natjecateljsku iskaznicu.
Liječnička ekipa
Domaćin natjecanja je dužan osigurati liječničku ekipu (jednog liječnika na dva borilišta), dežurstvo
hitne pomoći te osigurati ažurnu hospitalizaciju.
Nagrade
Za sva natjecanja treba osigurati postolje i medalje za 1., 2., i dva 3. mjesta u svakoj kategoriji, te po 3
pehara za ekipni plasman u muškoj i ženskoj konkurenciji. Za sva natjecanja nacionalne razine iste
osigurava HTS.
Obveze prema službenim osobama
Službene osobe na natjecanju imaju pravo na nadoknadu troškova i dnevnice prema Odluci o taksama
HTS-a.
Članak 17.
Izvješće Rukovodstva natjecanja
Za sva natjecanja Rukovodstvo natjecanja sastavlja izvješće.
Glavni sudac daje ocjenu svakom sucu, izvještava o eventualnim žalbama, ukazuje na nedolično
ponašanje ili sukobe trenera ili natjecatelja sa sucima.
Delegat domaćina osigurava potrebnu dokumentaciju i svoja zapažanja o natjecanju.
Domaćin natjecanja treba dati Rukovodstvu natjecanja na uvid svu potrebnu dokumentaciju za
sastavljanje izvješća o natjecanju, te omogućiti ostalim sudionicima natjecanja uvid u rezultate putem
weba, redovne pošte ili e-maila.
- izvješće o natjecaju mora sadržavati:
a) naziv natjecanja
b) datum održavanja
c) naziv organizatora
d) naziv pokrovitelja - promotora
e) spisak prijavljenih klubova
f) broj natjecatelja (posebno po uzrastima i m/ž)
g) popis sudaca
h) rezultate za 1., 2., i 3/3. mjesto (ime i prezime) u svakoj težinskoj kategoriji
i) tablicu ekipnog rangiranja klubova
j) uredne i čitke ždrijebane liste

5

k) ostala zapažanja (broj gledatelja i dr.)
Rukovodstvo natjecanja sve rezultate natjecanja odmah po okončanju natjecanja šalje gl.tajniku HTS-a
radi objave na službenoj web stranici HTS-a. Sva dokumentacija natjecanja dostavlja se uredu HTS-a
u roku od najkasnije 48 sati po okončanom natjecanju.
Taksa za turnire u Kalendaru aktivnosti klubova HTS-a
Klubovi organizatori natjecanja u Kalendaru aktivnosti klubova HTS-a dužni su prilikom slanja
prijave svojih turnira uplatiti taksu od 1.000,00 kn na žiro račun HTS-a kako bi turniri bili evidentirani
u Kalendaru pratećih aktivnosti HTS-a
Troškove rukovodstva natjecanja snosi domaćin.

OBVEZE KLUBOVA SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 18.
-Klubovi su dužni prijaviti natjecatelje najkasnije do roka predviđenog na pozivu za natjecanje i na
način određen u pozivu za natjecanje.
-osigurati dovoljan broj stručnih osoba tj. trenera ili voditelja sa licencom HTS-a za vođenje
natjecatelja na natjecanju
-Klub mora osigurati ispravne natjecateljske iskaznice za svoje natjecatelje.
-Svaki klub, odnosno odgovorna osoba kluba, dužan je osigurati liječnički pregled za svoje sportaše
sukladno odredbama Zakona o sportu (svakih 6 mjeseci). Ukoliko se provjerom ustanovi da sportaš
nema obavljen liječnički pregled klub će dobiti suspenziju i nemogućnost nastupa na natjecanjima u
trajanju od 3 mjeseca.
-svaki klub mora osigurati propisanu zaštitnu opremu za sve natjecatelje
sukladno pravilima WTF/ETU/HTS
Članak 19.
Svaki natjecatelj na natjecanjima Hrvatskog taekwondo saveza mora biti registriran prema Pravilniku
o registraciji HTS-a.
Registrirani natjecatelj mora biti nosioc najmanje zelenog pojasa (6 kup). Dokaz registracije je
natjecateljska iskaznica ili potvrda sustava registracije Svjetske taekwondo federacije (Simply
compete).
Hrvatski državljanin (taekwondo natjecatelj) registriran za inozemni klub ne može istodobno biti
registriran za neki od klubova HTS-a.
Članak 20.

Ured HTS-a, odnosno nacionalni administrator obavlja registraciju kluba (članice HTS-a) i
klubskog administratora unutar WT GMS (World Taekwondo Global Membership System)
na zahtjev odgovorne osobe kluba i uredno dostavljenih potrebnih podataka i dokumenata
poslanih elektroničkom poštom HTS-u. Nakon što profil kluba i administratora postane
aktivan, klubski administratori samostalno unose potrebne dokumente za registraciju sportaša
i trenera te službenih osoba kluba za natjecanja.
Registracija natjecatelja unutar WT GMS (World Taekwondo Global Membership System)
vrijedi od prvog dana registracije do isteka u trajanju godine dana (npr. 21.11.2018. do
21.11.2019.)
Produljenje registracije za novu sportsku sezonu obavlja administrator kluba. Sportaš može
biti registriran samo za jedan taekwondo klub istovremeno.
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Članak 21.
Upravni odbor utvrdit će registracijsku pristojbu po natjecatelju za prvu registraciju i produženje
registracije. Registracija se plaća nakon što HTS ispostavi račun.
Članak 22.
Sve eventualne sporove u svezi s registracijom rješava Registracijska komisija HTS-a u prvom
stupnju, a konačnu odluku donosiUpravni odbor HTS-a.
Članak 23.
Na natjecanjima smiju nastupiti samo zdravstveno i tehnički sposobni natjecatelji. Liječnički pregled
sportaši moraju sukladno odredbama Zakona o sportu obaviti svakih 6 mjeseci. Sve članice Saveza
upoznate su sa odredbom o liječničkom pregledu. Liječničke potvrde o osposobljenosti natjecatelja
čuvaju se u matičnim klubovima, te se po potrebi i na traženje Upravnog odbora ili Natjecateljske
komisije moraju predočiti.
Članak 24.
Liječnički pregled obavezan je za sve natjecatelje svakih 6 mjeseci.
Natjecatelj čija je borba prekinuta zbog njegove zdravstvene nesposobnosti, prije nastupa na sljedećem
natjecanju mora obaviti liječnički pregled.
Listu natjecatelja koji su prekinuli borbu zbog dobivenog udarca u glavu (k.o.) vodi ured Saveza.
Liječnička komisija Saveza može zahtijevati od takvog natjecatelja da obavi potrebne specijalističke
preglede, te na osnovu nalaza specijalističkih pregleda odlučuje o sudjelovanju na slijedećem
natjecanju.
Članak 25.
Natjecatelje na natjecanjima vode stručno osposobljene osobe, treneri ili voditelji s ovlaštenjem
(licencom) Saveza.
Svaki klub na natjecanju predstavljaju licencirani trener ili voditelj ekipe.

SUCI
Članak 26.
Sva taekwondo natjecanja sude suci sa liste HTS-a. Lista sudaca HTS-a utvrđuje se nakon godišnjeg
licencnog sudačkog seminara nakon kojeg se utvrđuju kategorije sudaca važeće za tekuću godinu
(pripravnik, III., II. i I. kategorija). Suci sa liste HTS-a mogu suditi u tekućoj godini nakon što im se
izda (produži) licenca koju plaćaju sukladno odluci Upravnog odbora HTS-a a na prijedlog
predsjednika Sudačke komisije HTS-a. Službena lista sudaca objavljuje se na web stranici Saveza.
Članak 27.
Za stalna natjecanja iz čl. 10 ovog pravilnika Sudački odbor određuje sve suce turnira. Domaćin
određuje zapisničara, mjerioca vremena, dežurnog liječnika i potreban broj ljudi za tehničku
organizaciju. Službeni poziv za natjecanja u organizaciji HTS-a objavljuje se na službenoj web stranici
Saveza najkasnije 14 dana prije početka natjecanja.
Članak 28.
Za natjecanja iz Kalendara aktivnosti klubova suce poziva organizator natjecanja. Sa područja
Republike Hrvatske mogu biti pozvani samo suci sa važećom licencom HTS-a (službena lista
objavljena je na stranici HTS-a). Organizator službenim dopisom šalje zamolbu u ured Saveza kako bi
se odredio delegat HTS-a i gl. Sudac na turniru. Dopis se u ured Saveza šalje najmanje 14 dana prije
objave službenog poziva.
Popis sudaca s natjecanja dio je Izvješća s natjecanja.
Sucima pripada nadoknada troškova i dnevnica te pristojbi sukladno odluci UO HTS-a.
Članak 29.
Suci određeni za službenu registraciju/vagu natjecatelja moraju izvršiti pregled ovjerenih
natjecateljskih iskaznica. Ukoliko natjecatelj nema ovjerenu iskaznicu ili potvrdu registracije iz članka
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19. nema pravo nastupa na natjecanju i briše se iz liste prijavljenih natjecatelja. Treneri i voditelji na
natjecanju moraju na zahtjev suca ili rukovodstva natjecanja predočiti licencu HTS-a. Ukoliko trener
ili voditelj nema licencu ne može voditi natjecatelje na borilišta.
Ukoliko se utvrdi da je u natjecanju sudjelovao sportaš bez ovjerene natjecateljske iskaznice suci koji
su bili određeni za registraciju/provjeru službene vage biti će suspendirani i neće moći suditi na
natjecanjima u trajanju od 6 mjeseci.

MEĐUNARODNA NATJECANJA
Članak 30.
Odobrenje za organizaciju međunarodnih natjecanja u Hrvatskoj daje Upravni odbor Saveza. Zahtjev
za odobrenje organizacije treba sadržavati osnovne podatke o svrsi natjecanja, sudionicima iz zemlje i
inozemstva, o razini organizacije.

POSEBNE ODREDBE ZA NATJECANJA KADETA
Članak 31.
Kadeti / kadetkinje
Kadeti/kadetkinje su natjecatelji/ke koji su u godini natjecanja navršili ili će navršiti 12 godina, a u toj
godini su navršili ili će navršiti 14 godina.
Težinske kategorije (kadeti)
- 33 kg, - 37 kg, - 41 kg, - 45 kg, - 49 kg, - 53 kg, - 57 kg, - 61 kg, - 65 kg, +65 kg
Težinske kategorije (kadetkinje)
- 29 kg, - 33 kg, - 37 kg, - 41 kg, - 44 kg, - 47 kg, - 51 kg, - 55 kg, - 59 kg, +59 kg
Mlađi kadeti / kadetkinje
Mlađi kadeti/kadetkinje su natjecatelji/ke koji su u godini natjecanja navršili ili će navršiti 9 godina, a
u toj godini su navršili ili će navršiti 11 godina.
Težinske kategorije (m+ž)
- 24 kg, - 27 kg, - 30 kg, - 33 kg, - 36 kg, - 39 kg, - 43 kg, - 47 kg, - 51 kg, +51 kg
Za natjecanje u tehničkim disciplinama dob se spušta na 8 godina.
Za uzrast mlađih kadeta obavezna je zaštitna oprema kao i kod ostalih uzrasta natjecatelja. Primjenjuju
se modificirana pravila bez udarca u glavu. Obavezna je registracija za sva natjecanja na području RH.
Prvenstvo Hrvatske za uzrast mlađih kadeta neće se održavati.

Trajanje borbe za kadete je 3 X 1, 30 min sa 1 min odmora a za mlađe kadete
2 x 1, 30 min sa 30 sek. odmora.
ŽALBENI POSTUPAK
Članak 32.
Žalba na rezultat borbe ili sudačku odluku treba uslijediti neposredno nakon borbe, u roku 15 minuta.
Žalba u pisanoj formi potpisana od trenera ili službenog predstavnika kluba na natjecanju, predaje se
glavnom sucu i prilaže prilaže pristojba prema odluci Upravnog odbora Saveza.
Žalba na odluku donesenu nakon video replya nije moguća.

Žalbu rješava, nakon konzultacije sudačke ekipe sa borilišta gdje se događaj zbio,
rukovodstvo natjecanja.
PLASMAN KLUBOVA
Članak 33.
Ekipni poredak klubova mora se utvrditi prema slijedećim uvjetima:
- 1 bod za svaku dobivenu borbu (u bodovni sustav ulaze svi natjecatelji koji prođu službenu
vagu)
- 1 bod za osvojeno treće mjesto u težinskoj kategoriji
- 3 boda za osvojeno drugo mjesto u težinskoj kategoriji
- 7 bodova za osvojeno prvo mjesto u težinskoj kategoriji
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Izuzetak kod zbrajanja ekipnog plasmana klubova su bodovi natjecatelja koji prvo mjesto osvoje bez
pobjede. Natjecatelju se priznaje prvo mjesto i dodjeljuje se medalja za osvojeno prvo mjesto, no
bodovi se ne zbrajaju u ekipni plasman kluba.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja. Tumačenje Pravilnika daje Upravni odbor Saveza.

Predsjednik HTS-a
Anto Nobilo
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