
  
ODLUKA br. 34 

IZVRŠNOG ODBORA HRVATSKOG MAČEVALAČKOG SAVEZA,  
(nadalje u tekstu: IO HMS-a) 

Tema*: - Odluka o izmjeni/dopuni Pravilnika o sustavu natjecanja od dana 
30.03.2016. godine odnosno donošenju novog Pravilnika; 

-  donošenje odluka radi provedbe navedenog Pravilnika; 
Predlagatelj**: Marko Kallay – Predsjednik / Sudačka komisija; 
Tekst predložene 
odluke: 

Članak 1. 
(1) Ovime se mijenja odnosno dopunjuje Pravilnik o sustavu natjecanja 

od dana 30.3.2016. godine i to na način da se ubaci članak kao članak 
21A i glasi: 

„… 
Članak 21A 

 
            U provedbi službenih natjecanja organizator koristi prijavljene sudce i 
sudačke pripravnike od klubova te sudce i sudačke pripravnike iz svog kluba 
u ujednačenom omjeru, vodeći računa da borbe za medalje i više sude 
najkvalitetniji hvatski sudci. 
 
      Sudci i sudački pripravnici ne mogu unutar jedne discipline/dobne 
skupine natjecanja u kojoj sude imati bilo kakvu dodatnu ulogu, poput 
natjecatelja, trenera, člana Tehničkog odbora, delegata svog kluba, kapetana 
ekipe, liječnika natjecanja i slično. 
 
         Sudci i sudački pripravnici u disciplini/dobne skupine u kojoj sude 
dužni su se primjereno obući, muški s obvezom nošenja košulje i sakoa, a 
žene primjerene konvencionalne odjeće. 
 
…“. 
 

Članak 2. 
(1) Ovime se ovlašćuje Tajnik HMS-a da izradi pročišćeni tekst 
Pravilnika iz članka 1. stavka (1) ove odluke odnosno da obavi i sve 
manje izmjene/dopune istoga pravopisne i tehničke naravi, te da isti 
na odgovarajući način i objavi. 
 
(2) Nalaže se tajniku HMS-a poduzeti sve potrebne radnje radi 
provedbe ove odluke. 

Članak 3. 
(1) Ova odluka stupa na snagu u trenutku donošenja, a sve uz 
potrebu naknadnog  potvrđivanja  iste  od  strane  IO  HMS-a na 
njegovoj sljedećoj sjednici.  
 
Ova odluka će se dostaviti sljedećim osobama na znanje, i to: 

- članovima IO HMS-a; 



- članovima NO HMS-a; 
- sudačkoj komisiji; 
- svim hrvatskim mačevalačkim klubovima odnosno udruženim 
članicama HMS-a.* 
 

*ako nije posebno drugačije navedeno, ta se dostava obavlja putem e-maila; 
Obrazloženje 
predložene odluke: 

Predlaže se usvajanje izmjena/dopuna Pravilnika o sustavu 
natjecanja od dana 30.03.2016. godine koje je predložila Sudačka 
komisija i predsjednikk HMS-a M. Kallay dana 18.04.2018., a sve iz 
razloga što je uočeno da zbog manjka stručnih osoba u mačevanju nije 
moguće organizirati službeno natjecanje a da se ne naruši uloga suca 
koji ne smije obnašati niti jednu dužnost osim sudačke na turniru. 
Najveći problem su Prvenstva Hrvatske koja sadržavaju natjecanja u 
svim dobnim skupinama. 
Iako je na 1. konstituirajućoj sjednici Sudačke komisije od dana 
11.09.2017. godine donijeta odluka o primjerenosti odjevanja sudaca 
smatralo se primjerenim tu Odluku uvsrtiti u ovaj Pravilnik. 

Ovjerava :  Predsjednik HMS-a g. Marko Kallay vr   
Zagreb, 18.04.2018. 

 
 

 


