
Na temelju točke 25. Pravila Hrvatskog olimpijskog odbora i u skladu s člankom 53. do 56. 
Zakona o športu (Narodne novine br. 60/92), Hrvatski olimpijski odbor na sjednici 23. lipnja 
1994. donosi  

PRAVILNIK  
o načelima i osnovnim uvjetima sustava športskih 

natjecanja u Republici Hrvatskoj  

I. OPĆE ODREDBE 

1. Ovim se pravilnikom utvrduju načela i osnovni uvjeti na kojima se temelji sustav športskih 
natjecanja na području Republike Hrvatske, stupnjevi sustava športskih natjecanja, postupak 
utvrđivanja sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja te obveze organizatora športskih 
natjecanja.  

2. Športska su natjecanja u smislu ovog pravilnika, aktivnosti kojima je svrha razvoj i 
unapredenje športa, postizanje što boljih rezultata i športskih dometa, provjera kakvoće 
stručno-pedagoškog rada športskih organizacija te afirmacija športa, športske udruge i 
svekolikog hrvatskog športa.  

3. Sustav športskih natjecanja mora biti svrsishodan, funkcionalan, racionalan i uskladen s 
utvrđenim ciljevima i zadaćama razvoja športa u Republici Hrvatskoj.  

4. Sustav i organizacija športskih natjecanja usklađuju se sa životnim, školskim odnosno 
radnim obvezama športaša te športskim interesima i potrebama športaša i športske udruge. 
Športska natjecanja u pojedinim športskim granama mogu biti pojedinačna i ekipna. S 
obzirom na osobitosti pojedinog športa, natjecanja se mogu organizirati kao pojedinačna, 
ekipna ili mješovita.  

5. Sustav, uvjeti i organizacija športskih natjecanja na području Republike Hrvatske temelje 
se na načelima:  

1. otvorenosti  
2. masovnosti  
3. selektivnosti  
4. stupnjevitosti  
5. kontinuiranosti  
6. ekonomičnosti  

II. NAČELA SUSTAVA ŠPORTSKIH NATJECANJA 

Otvorenost 

6. Sustav športskih natjecanja temelji se na načelu otvorenosti. Ovo načelo podrazumijeva 
osiguranje jednakih mogućnosti svim športašima da putem športskih natjecanja zadovoljavaju 
svoje športske potrebe i interese, sukladno svojim sposobnostima i mogućnostima.  

Masovnost 



7. Sustav športskih natjecanja mora biti u funkciji omasovljenja športa, omogućujući, kroz 
svoje raznovrsne oblike, aktivno bavljenje športom i sudjelovanje u športskim natjecanjima 
odgovarajućeg stupnja svim zainteresiranima.  

Selektivnost 

8. Sustav športskih natjecanja treba omogućiti primjenu načela selektivnosti, tj. izbora onih 
športaša kojima osobine, sposobnosti i rezultati omogućuju uključivanje u viši stupanj 
natjecanja, s krajnjim ciljem postizanja vrhunskih športskih rezultata.  

Stupnjevitost 

9. Sustav natjecanja temelji se na načelu stupnjevitosti.  

Stupnjevitošću se osigurava ujednačena razina kakvoće natjecanja na svakom pojedinom 
stupnju.  

Na svakom stupnju natjecanja broj sudionika - pojedinaca i ekipa - treba uskladiti s kakvoćom 
i razvijenošću odredenog športa, tako da se u višim stupnjevima natjecanja, sukladno stupnju 
natjecanja, smanjuje broj sudionika.  

Kontinuiranost 

10. Sustav natjecanja provodi se u vremenskom slijedu, tako da natjecanja nižeg stupnja, 
neposredno prethode natjecanjima višeg stupnja.  

Načelo kontinuiranosti podrazumijeva stalnost, odnosno trajnost određenog oblika natjecanja 
tijekom natjecateljske sezone.  

Ekonomičnost 

11. Sustav natjecanja treba biti ekonomičan i sukladan materijalnim mogućnostima sudionika 
natjecanja i društva u cjelini.  

Načelo ekonomičnosti podrazumijeva obvezu utvrdivanja sustava, uvjeta i organizacije 
natjecanja kojima se ostvaruju odgovarajući športski učinci i dometi, uz što manja ulaganja i 
troškove.  

III. STUPNJEVI SUSTAVA ŠPORTSKIH NATJECANJA 

12. Sustav športskih natjecanja u pojedinoj športskoj grani na području Republike Hrvatske - 
organizira se i provodi, u pravilu, kroz sljedeće stupnjeve natjecanja:  

 I. stupanj - općinski/gradski  
 II. stupanj - meduopćinski/županijski  
 III. stupanj - regionalni/medužupanijski  
 IV. stupanj - nacionalni  
 V. stupanj - medunarodni.  

I. stupanj 



13. U I. stupnju natjecanja organiziraju se klupska natjecanja kao početni oblik športskih 
natjecanja.  

II. stupanj 

14. II. stupanj organizira se kao zonsko, odnosno područno natjecanje.  

Ovaj stupanj natjecanja proizlazi iz I. stupnja natjecanja i organizira se u skladu s 
razvijenošću i kakvoćomodređenog športa, geografskim i prometnim uvjetima te potrebama i 
interesima športskih udruga.  

Pojedinačna natjecanja organiziraju se u obliku turnira, a ekipna u obliku liga i turnira.  

III. stupanj 

15. Natjecanja u III. stupnju organiziraju se u obliku liga i turnira, kao pojedinačna i ekipna ili 
samo pojedinačna ili samo ekipna. Sudjelovanje pojedinaca i ekipa u ovom stupnju natjecanja 
uvjetovano je kvalifikacijama na natjecanjima u prethodnim stupnjevima.  

IV. stupanj 

16. Natjecanja u IV. stupnju organiziraju se u obliku liga i turnira, kao pojedinačna i ekipna ili 
samo pojedinačna ili samo ekipna.  

Sudjelovanje pojedinaca i ekipa u ovom stupnju natjecanja uvjetovano je kvalifikacijama na 
natjecanjima u prethodnim stupnjevima.  

Iznimno, od odredbe prethodnog stavka, u pojedinoj športskoj grani u kojoj, zbog manjeg 
stupnja razvijenosti, manjeg broja športskih udruga ili neravnomjerne rasprostranjenosti 
športskih udruga te organizacijskih i ekonomskih razloga nema opravdanosti za organiziranje 
nižeg stupnja natjecanja - pojedinci i ekipe mogu sudjelovati na natjecanjima IV. Stupnja 
temeljem rezultata postignutih u natjecanjima I. stupnja.  

V. stupanj 

17. Sudjelovanje športaša (pojedinaca i ekipa) iz Republike Hrvatske u V. stupnju natjecanja 
(medunarodna) uređuje se u skladu s uvjetima koje propisuju medunarodne športske 
federacije.  

Odluku o sudjelovanju nacionalne športske ekipe na medunarodnim športskim natjecanjima i 
priredbama donosi nacionalni športski savez.  

Iznimno, ako u odredenom športu nije osnovan nacionalni športski savez, Hrvatski olimpijski 
odbor može odobriti športašima, odnosno klupskoj ili meduklupskoj ekipi, da nastupe kao 
nacionalna športska ekipa i predstavIjaju Hrvatsku na odredenom medunarodnom natjecanju.  

Športske udruge i športaši ne mogu sudjelovati na međunarodnim športskim natjecanjima i 
priredbama, niti športske udruge mogu organizirati takva natjecanja i priredbe, bez prethodne 
suglasnosti nacionalnog športskog saveza. Pri odlučivanju o suglasnosti nacionalni športski 



savez je dužan polaziti od potrebe razvoja kakvoće odgovarajućeg športa te promocije i 
afirmacije hrvatskog športa i Republike Hrvatske.  

Odluku o sudjelovanju nacionalnih športskih ekipa na olimpijskim i mediteranskim igrama 
donosi Hrvatski olimpijski odbor u dogovoru s nacionalnim športskim savezima.  

Prijedlog za održavanje olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava, mediteranskih 
igara i svjetskih studentskih igara na inicijativu nacionalnih športskih saveza, utvrđuje 
Hrvatski olimpijski odbor.  

Suglasnost za održavanje natjecanja i priredbi iz prethodnog stavka daje Vlada Republike 
Hrvatske u skladu s člankom 54. stavak 3. Zakona o športu.  

IV. POSTUPAK UTVRDIVANJA SUSTAVA UVJETA I ORGANIZACIJE 
ŠPORTSKIH NATJECANJA 

18. Prijedlog sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja u pojedinoj športskoj grani, na 
području Republike Hrvatske utvrduje nadležno tijelo nacionalnog športskog saveza, 
sukladno pravilima dotičnog športa te propisima odgovarajuće medunarodne športske 
federacije.  

Pri utvrdivanju prijedloga sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja, nacionalni 
športski savez dužan je primjenjivati odredbe ovog pravilnika.  

19. Prijedlog sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja nacionalni športski savez 
upućuje Hrvatskom olimpijskom odboru.  

Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na temelju ocjene Komisije za unapredenje športa i 
olimpijske pripreme, donosi zaključak o uskladenosti prijedloga s ovim pravilnikom.  

20. Prijedlog sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja na području Republike 
Hrvatske, nacionalni športski savez izrađuje u vidu elaborata.  

Nacionalni športski savez dužan je izraditi elaborat i prije svake promjene sustava natjecanja, 
kao i pri utvrđivanju novih obveza koje moraju ispunjavati športske udruge glede objekata, 
opreme i drugih uvjeta za sudjelovanje u natjecanju.  

21. Elaborat o sustavu, uvjetima i organizaciji športskih natjecanja u pojedinoj športskoj grani 
na području Republike Hrvatske obvezatno sadrži sljedeće elemente:  

1. Naziv nacionalnog športskog saveza  
2. Stanje razvijenosti športskog saveza  

o broj klubova  
o broj članova (ukupno, natjecatelja M+Ž)  
o broj stručnih kadrova (profesionalni, honorarni, volonterski)  
o broj društvenih-volonterskih djelatnika  

3. Vrstu i stupanj natjecanja (ekipna, pojedinačna, mješovita, u kup ili liga sustavu, turnir 
i sl. po kategorijama-uzrastima)  

4. Način natjecanja (propozicije)  
5. Povezanost s nižim odnosno višim stupnjem natjecanja (način kvalifikacija)  



6. Broj sudionika (pojedinačno, ekipno)  
7. Položaj stranih državljana u sustavu natjecanja  
8. Način i postupak dobivanja pojedinačnog ili ekipnog prvaka Hrvatske (nacionalnog 

prvaka), odnosno najboljeg pojedinca ili ekipe u Hrvatskoj  
9. Način i postupak odredivanja nacionalne športske ekipe (pojedinaca ili ekipe)  
10. Tehničko-materijalne uvjete i normative koje moraju ispunjavati sudionici, odnosno 

izvršni organizatori natjecanja  
o športski objekti (dvorana, igralište, tereni i sl., gledalište, garderobe-

svlačionice, sanitarni uredaji, prostorije za tehničke sastanke, pružanje 
medicinske pomoći i press-službu, drugi posebni uvjeti)  

o oprema i rekviziti (sprave, video i audio oprema, tehnička oprema za izradu 
biltena i ostalih dokumenata, fotokopirni stroj, strojevi za pisanje i sl., 
kompjutorska oprema, semafori-pokazivači, štoperice, športski rekviziti, 
medicinska oprema i drugi posebni uvjeti)  

11. Stručno-organizacijske uvjete i normative koje moraju ispunjavati sudionici, odnosno 
izvršni organizatori natjecanja  

o suci (broj, kategorija-rang)  
o organizacijsko osoblje (broj, vrsta)  
o stručno-tehničko osoblje za uredenje objekta i opreme i hitne intervencije na 

objektu, opremi i rekvizitima  
o osoblje za rad na kompjutorima  
o daktilograf i osoblje za izdavanje i distribuciju biltena  
o dežurna medicinska služba s neophodnom opremom  
o spikerska služba  
o služba protokola i ceremonijala  
o služba video-snimanja  
o služba sigurnosti  
o drugi posebni uvjeti.  

12. Druge uvjete odnosno obveze  
o medalje, pokali, diplome  
o sudački blokovi, liste, mete i sl.  
o snašanje troškova puta, smještaja i prehrane dužnosnika saveza, delegata, 

sudaca i drugih  
o kotizacije, pristojbe  
o drugi posebni uvjeti i obveze.  

13. Sustav rukovodenja natjecanjem (natjecateljska komisija, liga, odbor, savez)  
14. Nadležnost nacionalnog športskog saveza u sustavu natjecanja (prema odredbama 

općeg akta)  
15. Uvjete prijevoza (lokalnog), smještaja i prehrane sudionika natjecanja u mjestu 

natjecanja te usluga prehrane i drugih ugostiteljskih usluga (hladni i topli napici) u 
sklopu objekta natjecanja.  

16. Mjere, koje su sudionici odnosno izvršni organizatori natjecanja obvezatni poduzeti, 
neposredno ili preko nadležnih državnih tijela, radi sigurnosti sudionika natjecanja i 
gledateljstva u objektima smještaja i natjecanja te normalnog i neometanog održavanja 
natjecanja.  

17. Mjere koje su sudionici, odnosno izvršni organizatori natjecanja obvezatni poduzeti 
radi osiguranja uvjeta pružanja medicinske pomoći športašima i gledateljima za 
vrijeme natjecanja, te eventualne doping kontrole.  



18. Podatke o drugim uvjetima i kriterijima utvrdenim zakonom, općim aktom Hrvatskog 
olimpijskog odbora ili nacionalnog športskog saveza te pravilima medunarodnih 
športskih federacija.  

19. Analizu, pokazatelje i ocjenu financijskih obveza nacionalnog športskog saveza i 
sudionika, odnosno izvršnog organizatora natjecanja u odnosu na dosadašnji sustav 
natjecanja, kao i u odnosu na postojeće uvjete i mogućnosti.  

20. Ocjenu s pokazateljima o doprinosu novog ili promijenjenog sustava, uvjeta i 
organizacije športskog natjecanja budućem razvoju i unapredenju dotične športske 
grane u Republici Hrvatskoj.  

V. POSEBNE ODREDBE 

22. Dosizanje naslova prvaka Hrvatske (nacionalnog prvaka), pojedinačnog ili ekipnog, u 
pojedinoj športskoj grani visoko je dostignuće i cilj svakog športaša i športske organizacije u 
Hrvatskoj. Nacionalni športski savez, u postupku izrade prijedloga sustava, uvjeta i 
organizacije športskih natjecanja, utvrdit će način i postupak dobivanja pojedinačnog ili 
ekipnog prvaka Hrvatske. Iznimno, kada sustav natjecanja ne omogućuje dobivanja prvaka 
Hrvatske, nacionalni športski savez utvrdit će drugi odgovarajući način dobivanja najboljeg 
pojedinca ili ekipe u Hrvatskoj.  

23. Športaši - članovi nacionalne športske ekipe (pojedinci ili ekipe) predstavljaju svoj 
nacionalni športski savez, hrvatski šport u cjelini i Republiku Hrvatsku u medunarodnim 
natjecanjima. Način i postupak odredivanja nacionalne športske ekipe (pojedinca ili ekipe) u 
pojedinoj športskoj grani utvrđuje odgovarajući nacionalni športski savez.  

24. Strani državljanin ili osoba bez državljanstva može postati članom športske udruge ako je 
to dopušteno statutom nacionalnog športskog šaveza. Registracijskim pravilnikom odnosno 
natjecateljskim pravilima nacionalnog športskog saveza ureduju se pitanja u svezi s pravilima 
nacionalnog športskog saveza ureduju se pitanja u svezi s pravima i obvezama športaša - 
stranih državljana glede njihovog sudjelovanja u sustavu natjecanja. Prava i obveze stranih 
državljana u sustavu športskih natjecanja ne mogu biti u suprotnosti sa Stavovima Hrvatskog 
olimpijskog odbora o položaju stranih državljana u hrvatskom športu (HOO br. 794 od 20. 5. 
1993.).  

25. Organizatori športskih natjecanja i priredbi dužni su osigurati njihovo uredno i neometano 
održavanje uz primjenu mjera sigumosti, te su odgovorni za održavanje reda na športskim 
objektima za vrijeme športskih natjecanja i priredbi u skladu sa zakonom i aktima nacionalnih 
športskih saveza.  

26. Organizatori športskih natjecanja i priredbi dužni su osigurati zdravstvenu zaštitu 
sudionika športskih natjecanja za vrijeme održavanja tih natjecanja, te osigurati uvjete za 
pružanje medicinske pomoći športašima i gledateljima.  

27. Organizatori športskih natjecanja i nadležna zdravstvena i športska tijela imaju pravo i 
dužnost kontrolirati davanje i uzimanje zabranjenih stimulativnih sredstava (doping kontrola), 
te primjenu zabranjenih stimulativnih postupaka na način utvrden aktom Hrvatskog 
olimpijskog odbora, u skladu s medunarodnim konvencijama. Doping kontrola i kontrola 
primjene zabranjenih stimulativnih postupaka mora se provoditi i kada to zahtijevaju 
medunarodne športske federacije i Medunarodni olimpijski odbor.  



28. Kup natjecanja u IV. Stupnju mogu se organizirati u športskim granama kada je to u 
interesu razvoja i popularizacije odredene športske grane te postoji ekonomska opravdanost.  

29. Nacionalni športski savezi i Hrvatski olimpijski odbor vode evidenciju sustava natjecanja 
u skladu s Pravilnikom o sadržaju i metodologiji prikupljanja podataka za evidencije u 
području športa (Narodne novine br. 33/91.)  

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

30. Za provedbu ovog pravilnika, te davanje naputaka o njegovoj primjeni nadležan je Šport - 
sektor Hrvatskog olimpijskog odbora.  

31. Sporove koji nastanu tijekom provodenja ovog pravilnika rješavat će Športsko arbitražno 
sudište pri Hrvatskom olimplijskom odboru.  

32. Prijedlog sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja na području Republike 
Hrvatske, odnosno elaborat o sustavu natjecanja, utvrdit će nacionalni športski savezi u roku 
od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.  

33. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  

Broj: 719  
Zagreb, 23. lipnja 1994. g.  

Predsjednik 
Hrvatskog olimpijskog odbora  
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