Dana 03.04.2019. godine Izvršni odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza, (nadalje u tekstu: IO
HMS-a), a sve na prijedlog Predsjednika HMS-a, i to g. Marka Kallaya, a sve temeljem članka
32. stavka 1. točke 4. Statuta HMS-a, donosi sljedeći

PRAVILNIK
O SUSTAVU NATJECANJA HMS-a
I

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

1.1. Ovim pravilnikom, (nadalje u tekstu: Pravilnik), uređuju se sva pitanja vezna za
sljedeća područja, i to:
sustav natjecanja HMS-a;
organizaciju natjecanja u (su)organizaciji HMS-a odnosno u nadležnosti HMS-a;
Kalendar natjecanja HMS-a;
Rang liste HMS-a; te
kao i svako drugo pitanje od interesa HMS-a glede prethodno navedenih pitanja.
1.2. Pravilnik se primjenjuje na službena natjecanja na području Republike Hrvatske, a na
neslužbena natjecanja primjenjuje se samo kada je to izrijekom propisano.
1.3. Ako Republika Hrvatska odnosno HMS kao (su)organizator dobije (su)organizaciju
neke velike svjetske ili europske priredbe (npr. Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo,
Europsko prvenstvo, natjecanje za Svjetski kup i sl.), ta se natjecanja organiziraju i provode
uz neposrednu primjenu propisa odgovarajućeg međunarodnog udruženja (npr.
Međunarodni olimpijski odbor, Hrvatski olimpijski odbor, Međunarodna mačevalačka
federacija, (na francuskom jeziku: Federation Internationale d' Escrime), (nadalje u tekstu:
FIE), i sl.), u kojem slučaju se odredbe Pravilnika primjenjuju podredno i na odgovarajući
način. U svim ostalim slučajevima primarno se primjenjuju odredbe Pravilnika, a podredno,
na odgovarajući način, propisi gore navedenih međunarodnih udruženja, osim u dijelu u
kojem bi primjena navedenih propisa bila nemoguća ili bi dovodila do nerazmjernih
poteškoća u organizaciji i provođenju natjecanja.
1.4. Tehnički i administrativni dio svih poslova glede sustava natjecanja HMS-a,
organizacije natjecanja, Kalendara natjecanja HMS-a i Rang listi HMS-a donošenjem
odgovarajućih odluka obavlja Tajnik HMS-a.
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1.5. HMS će poticati i podržavati sva službena i neslužbena natjecanja, a posebice
Prvenstvo Republike Hrvatske kao stožerno natjecanje u natjecateljskoj sezoni, kao i ona
natjecanja za Rang listu HMS-a koja će, između ostaloga, poticati dolazak i stranih
natjecatelja na ista.
1.6. U slučaju da Pravilnik koristi sintagme „…u pravilu…“ i/ili „…ako je isto moguće…“ i
sl., to je odstupanje od osnovnih pravila Pravilnika dopušteno samo kada za isto postoji
važan i opravdan razlog, a sve jer je intencija Pravilnika utvrditi pravila postupanja od kojih
se – u pravilu – ne odstupa.
II

NATJECANJA
Članak 2.

2.1. Mačevalačko natjecanje u nadležnosti HMS-a – koje vodi i organizira HMS - (nadalje u
tekstu: natjecanje), može biti službeno i neslužbeno.
2.2. Službena natjecanja u nadležnosti HMS-a su pojedinačno Prvenstvo Republike
Hrvatske, ekipno Prvenstvo Republike Hrvatske, natjecanja za Rang liste HMS-a, a mogu biti
i natjecanja za Kup Republike Hrvatske, nacionalna školska i sveučilišna prvenstva
Republike Hrvatske, te regionalna natjecanja, a sve ako bi tako odlučio IO HMS-a.
2.3. Neslužbena natjecanja u nadležnosti HMS-a su natjecanja osim natjecanja iz stavka 2.2.
ovog članka, a sve ako bi tako odlučio IO HMS-a. Minimalni uvjeti koje neslužbena
natjecanja moraju ispuniti su:
uvjeti iz Dodatka 2 Pravilnika;
uvjeti Dodatka 8 Pravilnika izuzev uvjeta za oružja; te
natjecatelji moraju imati važeće liječničke potvrde kojima se utvrđuje njihova opća
zdravstvena
sposobnost
sukladno
pozitivnim
propisima
i
odgovarajućem/odgovarajućim aktima HMS-a.
2.4. U pravilu, HMS raspisuje interni natječaj prema udruženim članicama HMS-a, a sve
radi (su)organizacije Prvenstva Republike Hrvatske i natjecanja koja se boduju za Rang liste
HMS-a.
2.5. U pravilu, (su)organizator određuje rok za prijave natjecatelja, a koje prijave moraju
biti dostavljene (su)organizatoru barem 2 (slovima: dva) dana prije početka natjecanja. U
slučaju zakašnjelih prijava (su)organizator može odrediti u propozicijama povećani iznos
prijavnine za te i takve slučajeve, ali ne veći od iznosa propisanog aktima HMS-a.
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III

ORGANIZACIJA NATJECANJA
Članak 3.

3.1. Natjecanje mora imati organizatora, propozicije, mora ispunjavati tehničke uvjete za
organizaciju i vođenje natjecanja i mora imati Bilten koji izdaje organizator nakon završetka
natjecanja.Organizator
Čanak 4.
4.1. Organizator je pravna osoba koja je ovlaštena i obvezna osigurati tehničke uvjete za
organizaciju i provođenje natjecanja, a to uključuje, ali nije samo na navedeno ograničeno,
osiguravanje kako tehničkih tako i personalnih resursa za navedeno.
4.2. HMS je ovlašten povjeriti organizaciju i vođenje natjecanja svojoj udruženoj članici, a
sve ako je ista registrirana za obavljanje sportske djelatnosti.
4.3. Jedno natjecanje mogu suorganizirati i više organizatora, a u kojem su slučaju svi
suorganizatori solidarno odgovorni za organizaciju i vođenje natjecanja. U slučaju da ne
postoji dogovor oko vodeće uloge u suorganizaciji natjecanja, to će vodeću ulogu imati onaj
organizator koji je u sportskoj hijerarhiji više rangiran (npr. sportska udruga više razine –
npr. HMS u odnosu na udruženu članicu i sl.).
Propozicije
Čanak 5.
5.1. Propozicije su pisani dokument kojim organizator obavještava o natjecanju.
Propozicije natjecanja treba objaviti i dostaviti zainteresiranim stranama (npr. klubovima,
regionalnim savezima, HMS-u i dr.) .
5.2.

Rok za dostavu propozicija je sljedeći, i to:
30 dana ako se radi o natjecanju za Rang listu HMS-a; te
15 dana ako se ne radi o natjecanju za Rang listu HMS-a, ali se natjecanje nalazi u
Kalendaru HMS-a.

5.3. Propozicije trebaju sadržavati podatke vidljive iz oglednog primjerka propozicija, i to
na hrvatskom jeziku iz Dodatka 1.a Pravilnika, te na engleskom jeziku iz Dodatka 1.b
Pravilnika. Organizator ima obvezu koristiti i propozicije na engleskom jeziku kada iste šalje
u inozemstvo.
5.4. Organizator ima pravo – neposredno prije početka natjecanja s ciljem da se natjecanje
održi – na izmjene/dopune nekih elemenata u propozicijama zavisno od broja kako
prijavljenih natjecatelja tako i natjecatelja koji su pristupili na samo natjecanje (npr. izmjena
satnice odvijanja natjecanja pojedine kategorije unutar istog dana i sl.).
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Tehnički uvjeti za organizaciju i provođenje natjecanja
Članak 6.
6.1. Organizator je obvezan osigurati tehničke uvjete (npr. sportski objekt, opremu za
borilišta i dr.) potrebne za pravodobnu, kontinuiranu, neometanu i sigurnu organizaciju i
provođenja natjecanja.6.2. Tehnički uvjeti za provođenje natjecanja su navedeni u Dodatku 2.
Pravilnika.
Bilten
Članak 7.
7.1. Organizator je obvezan izdati i dostaviti HMS-u Bilten nakon završetka natjecanja u
roku ne dužem od 8 (slovima: osam) dana odnosno i prije omogućiti na odgovarajući način
svima zainteresiranima uvid u rezultate natjecanja (npr. objavom rezultata natjecanja putem
web-a, e-maila i sl.).
7.2. HMS ima pravo zaprimljeni Bilten javno objaviti, dostaviti i trećim osobama, kao i
dostaviti svim obveznicima iz važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a.
7.3.

Podaci koji moraju biti sadržani u Biltenu i dr. navedeni su u Dodatku 3. Pravilnika.

IV

SUSTAV NATJECANJA
Članak 8.

8.1.

Natjecanja se organiziraju u sljedećim oružjima: mač, floret i sabalja.

8.2. Natjecanja se organiziraju za muškarce i žene. Pojam „muškarac“ pokriva sve dobne
skupine (npr. dječak, mladić, muškarac i dr.), te pojam „žena“ pokriva sve dobne skupine
(npr. djevojčice, djevojke, žene i dr.).
8.3.

Natjecanja mogu biti pojedinačna i ekipna.

8.4.

Natjecanja se organiziraju u sljedećim disciplinama, i to kako slijedi:
mač za muškarce i žene;
floret za muškarce i žene; te
sablja za muškarce i žene.

8.5. Natjecanja u pojedinim disciplinama se organiziraju za dobne skupine (kategorije) iz
Dodatka 4. Pravilnika.
8.6. Iznimno, u svrhu razvijanja pojedinačnih disciplina i dobnih skupina organizator
smije održati mješovito natjecanje – npr. zajedničko natjecanje muškarca i žena, više
odgovarajućih dobnih skupina zajedno i sl. , te se navedeno primjenjuje na natjecanja za
Rang listu HMS-a i neslužbena natjecanje, ali se ne smije primijeniti na Prvenstvo Republike
Hrvatske.
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Pojedinačna natjecanja
Članak 10.
10.1. Sustav natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji slijedi, koliko je to moguće s obzirom na
Pravilnik, važeća pravila FIE i dr. prilagođena broju natjecatelja kako je to navedeno u
Dodatku 5. Pravilnika.

Ekipna natjecanja
Članak 11.
111. Sustav natjecanja u ekipnoj konkurenciji slijedi, koliko je to moguće s obzirom na
Pravilnik, važeća pravila FIE i dr. prilagođena broju natjecatelja kako je to navedeno u
Dodatku 6. Pravilnika.
Prvenstvo Republike Hrvatske
Članak 12.
12.1. Prvenstvo Republike Hrvatske u mačevanju najvažnije je službeno domaće natjecanje i
održava se svake godine u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji i vrijedi za tekuću
kalendarsku godinu.
12.2. Sustav natjecanja na Prvenstvu Republike Hrvatske u pojedinačnoj i ekipnoj
konkurenciji slijedi, koliko je to moguće s obzirom na Pravilnik, važeća pravila FIE i dr.
prilagođena broju natjecatelja, kao i sustav natjecanja iz Dodatka 5. i 6. Pravilnika, kao i
posebna pravila za isto natjecanje iz Dodatka 7. Pravilnika.

Kup Republike Hrvatske
Članak 13.
13.1. Kup Republike Hrvatske je pojedinačno natjecanje u svim disciplinama u kategorijama
juniora i seniora, a koje se sastoji iz prikupljanja bodova na natjecanjima koja se boduju za
Rang liste.
13.2. Pobjednik Kupa Republike Hrvatske je onaj natjecatelj koji zauzme prvo mjesto na
Rang listi na kraju kalendarske godine (na dan 31.12.).
13.3. Pobjednik Kupa Republike Hrvatske stječe naslov pobjednika Kupa Republike
Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu.
13.4. Za pobjednika Kupa Hrvatske odgovarajuću nagradu osigurava HMS.
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V

OPREMA NATJECATELJA
Članak 14.

14.1. Natjecatelji moraju tijekom službenih natjecanja imati sportsku opremu kako je
navedeno u Dodatku 8. Pravilnika, dok tijekomneslužbenih natjecanja sportska oprema mora
biti kako je navedeno u Dodatku 8 Pravilnika uz izuzetak da oprema može biti i drugačija
od Dodatka 8 Pravilnika u dijelu koji se odnosni na oružje, a što definira organizator u
propozicijama tog i takvog natjecanja, ali pri tome niti na koji način ne smiju biti ugroženi
sigurnost i zdravlje natjecatelja.
VI

TEHNIČKI ODBOR, DELEGAT, SUĐENJE I PRISTUPNINA
Tehnički odbor
Članak 15.

15.1. Tehnički odbor natjecanja imenuje (su)organizator natjecanja neposredno prije početka
natjecanja.
15.2. U pravilu, tehnički odbor ima 3 (slovima: tri) člana odnosno, ako je isto potrebno, i
veći – ali neparan – broj članova. Za Prvenstvo Republike Hrvatske barem 1 (slovima: jedan)
član tehničkog odbora mora biti iz redova klubova koji nastupaju na istom natjecanju (ali da
isti član nije i ujedno član (su)organizatora tog i takvog natjecanja). U pravilu, sastav
tehničkog odbora ako je to moguće će biti određen najmanje 3 (slovima: tri) dana prije
početka natjecanja odnosno u slučaju Prvenstva Republike Hrvatske najmanje 8 (slovima:
osam) dana prije početka istog natjecanja.
15.3. Tehnički odbor je odgovoran, prije svega, za tehničku provedbu sportskog dijela
natjecanja.
15.4. Član Tehničkog odbora može u iznimnim slučajevima suditi na natjecanju, i to da se
spriječi zastoj u provedbi natjecanja uz uvjet da ispunjava sve uvijete za suđenje sukladno
važećim aktima i odlukama HMS-a.

Delegat
Članak 16.
16.1. Za službena natjecanja HMS određuje Delegata HMS-a, (nadalje u tekstu: Delegat), a
koji nadzire organizaciju i provedbu natjecanja, primjenu Pravilnika, pravila mačevanja, i
ostalih pravila koja reguliraju organizaciju i provedbu natjecanja, kao i svih drugih akata iz
važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a.
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16.2. Ako IO MS-a ne bi imenovao ovlaštenika za imenovanje/opoziv Delegata, to Delegate
imenuje/opoziva Tajnik HMS-a kao ovlaštenika za imenovanje/opoziv Delegata. U pravilu,
ovlaštenik za imenovanje/opoziv Delegata prije ili na samom početku natjecateljske sezone
utvrđuje Listu Delegata s koje imenuje Delegata za svako pojedinačno natjecanja, ako je to
moguće, barem 15 (slovima: petnaest) dana prije održavanja tog i takvog natjecanja.
16.3. U pravilu, za Delegate imenuju se iskusni suci s Liste sudaca HMS-a odnosno,
iznimno, osobe koje s obzirom na njihov prethodni angažman u radu tijela HMS-a i/ili
organizaciji službenih natjecanja imaju potrebna znanja i iskustvo da budu imenovani
Delegatom.
16.4. Za vrijeme natjecanja Delegat ima sve ovlasti svih tijela HMS-a iz važećeg Okvirnog
pravilnika HMS-a, te je ovlašten samostalno donositi konačne odluke koje će osigurati
nesmetanu provedbu natjecanja sukladno Pravilniku, važećim pravilima FIE i dr., te aktima
HMS-a iz važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a.
Suđenje
Članak 17.
17.1. Delegat delegira suce i sudačke pripravnike za suđenje na natjecanju, kao što Delegat
određuje i koji će sudac odnosno sudački pripravnih suditi koju/koje borbe vodeći računa,
ako je isto moguće, o neutralnosti (klupska pripadnost) i o kvaliteti suca/sudačkog
pripravnika (iskustvo, kategorija i sl.) posebice kada se radi o završnim borbama (borbe za
medalju).
17.2. Klubovi su obvezni za natjecanje staviti organizatoru na raspolaganje suce u broju koji
je proporcionalan broju nastupa njihovih natjecatelja u broju kako je to navedeno u Dodatku
9. Pravilnika.
17.3. Suđenje sudaca na natjecanjima evidentira se radi utvrđivanja njihove aktivnosti te
kao osnovica za isplatu naknade sucima. Suđenje se kvantificira bodovima kako je to
navedeno u Dodatku 10. Pravilnika.
17.4. Sudac može u iznimnim slučajevnima nastupati na natjecanju na kojem je sudac, ali ne
u kategoriji u kojoj je sudac.
Pristupnina
Članak 18.
18.1. Organizator od natjecatelja prikuplja pristupninu kojom se koristi za, prije svega,
pokrivanje materijalnih troškova organizacije natjecanja, i to, primjerice, isplate naknade
Delegatu, isplate naknade sucima, te troškova osiguravanja sigurnosti i pružanja medicinske
pomoći tijekom natjecanja.
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18.1. Odluku o visini pristupnine, kao i iznosa naknada i troškova iz stavka 18.1. ovog
članka, donosi (su)organizator natjecanja u okvirima koje je postavio HMS aktima iz važećeg
Okvirnog pravilnika HMS-a.
VII

KALENDAR NATJECANJA HMS-a
Članak 19.

19.1. Kalendar natjecanja HMS-a, (nadalje u tekstu: Kalendar), ima, prije svega, svrhu da
cjelovito informira sve obveznike iz važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a o mogućnostima
nastupa na različitim natjecanjima tijekom natjecateljske sezone, kao i da uvrštenjem kojeg od
natjecanja u Kalendar potvrdi važnost tog i takvog natjecanja u, prije svega, sportskom
smislu.
19.2. U pravilu, u Kalendaru se nalaze sljedeća natjecanja, i to:
Prvenstva Republike Hrvatske;
ostala natjecanja za Rang liste HMS-a;
natjecanja koja organizira FIE, Europska mačevalačka konfederacija, (nadalje u tekstu:
EFC), i sl.;
ostala službena i neslužbena natjecanja HMS-a prema odluci Izbornika; te
ostala natjecanja prema prijedlogu udruženih članica HMS-a i dr. prema odluci
Izbornika.
19.3. U pravilu, Kalendar se donosi prije odnosno na samom početku natjecateljske sezone,
a može se tijekom natjecateljske sezone dopunjavati/mijenjati.
VIII

RANG LISTE HMS-a
Članak 20.

20.1. U pravilu, HMS vodi kontinuirano Rang liste HMS-a po natjecateljskoj sezoni, (nadalje
u tekstu: Rang liste), za natjecatelje – državljane Republike Hrvatske – koji se natječu u
pojedinačnoj konkurenciji.
20.2. U pravilu, Izbornik će istovremeno s objavom Kalendara odrediti koja će se natjecanja
bodovati u natjecateljskoj sezoni za Rang liste. U slučaju da organizator otkaže natjecanje ili
ono iz nekog drugog osobito opravdanog razloga bude otkazano, Izbornik može odrediti
zamjensko natjecanje, o čemu svi obveznici iz važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a moraju
biti obaviješteni bez odlaganja.
20.3. Za Rang liste će se bodovati rezultati ostvareni na sljedećim natjecanjima, i to:
Prvenstvu Republike Hrvatske; te
na najmanje 2 (slovima: dva), a najviše 6 (slovima: šest), domaćih i međunarodnih
natjecanja koja Izbornik odredi u okviru Kalendara, uz Prvenstvo Republike Hrvatske,
da će se bodovati za Rang liste;
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u onim disciplinama i dobnim skupinama u kojima FIE i EFC vode svoje Rang liste, a u
kojem će se slučaju bodovi natjecatelja iz istih Rang listi bodovati i u Rang listama kao bodovi
istih natjecatelja.
20.4. Za Rang liste će se bodovati i rezultati sa Svjetskih i Europskih prvenstava, te
Olimpijskih igara, ukoliko su bodovi ostvareni na tim natjecanjima povoljniji od natjecanja
koja su navedena za bodovanje u stavku 20.3. ovog članka, a sve izuzev Prvenstva Republike
Hrvatske.
20.5. Za ostala natjecanja, a za koja se ne dobivaju FIE i EFC bodovi, a koja se boduju za
Rang liste bodovanje će se obavljati sukladno Dodatku 11. Pravilnika.
20.6. Ako se za pojedino oružje, disciplinu odnosno dobnu skupinu ne može postići da uz
Prvenstvo Republike Hrvatske postoji još najmanje 2 natjecanja u natjecateljskoj sezoni s
kojih će se rezultati bodovati za Rang listu, to HMS za to oružje, disciplinu odnosno dobnu
skupinu neće voditi Rang listu u toj natjecateljskoj sezoni.
20.7. U slučaju kada se natjecanje održi suprotno kriterijima koji su bili odlučni za odluku
Izbornika da to i takvo natjecanje odredi kao natjecanje za Rang listu HMS-a, to naknadno
Izbornik može odlučiti da se isto natjecanje ne boduje za Rang listu HMS-a.
IX

PRIGOVORI TIJEKOM NATJECANJA
Članak 21.

21.1. Prigovori na događanja tijekom natjecanja (osim na odluke sudaca i uočene tehničke
pogreške) podnose se u pisanom obliku Delegatu.
21.2. Prigovor podnose klubovi – odnosno osoba koja zastupa klub na natjecanju - čiji se
natjecatelji natječu na natjecanju.
21.3. Da bi se o prigovoru odlučivalo potrebno uz prigovor je potrebno (su)organizatoru
uplatiti predujam troška za postupak povodom prigovora tijekom natjecanja u iznosu koji se
određuje aktom HMS.
21.4. Prigovor rješavaju i odluku donose Delegat i Tehnički odbor većinom glasova. U
slučaju izjednačenog glasovanja, glas Delegata odnosi prevagu.
21.5. U slučaju usvojenog prigovora predujam troška se vraća podnositelju prigovora.
21.6. Podnositelj prigovora ima pravo žalbe IO HMS-a, a u slučaju odbijanja prigovora,
HMS zadržava predujam troška.
21.7. Prigovore na sudačke odluke podnose klubovi (osoba koju klub odredi) delegatu, u
usmenom obliku, bez troškova, a Delegat je obvezan postaviti kontrolu suđenja, te u slučaju
da se konstatira loše suđenje, Delegat može zamijeniti suca. Kontrolu mogu provoditi suci
koji imaju najmanje istu ili višu kategoriju (za odgovarajuće oružje) odnosno veće iskustvo
od suca kojeg kontroliraju i ne mogu biti iz kluba koji je podnio prigovor ili iz kluba
suprotstavljenog natjecatelja.
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21.8. Pogrešne odluke suca koje su materijalna povreda pravila može izmijeniti
Delegat.Odluke koje su predmet konvencije (prioritet akcija i sl.) predstavljaju slobodno
sudačko uvjerenje i ne mogu se promijeniti.
21.9. Prigovori na tehničke pogreške i probleme (ispravnost materijala na borilištima,
problemi s rasvjetom, klizavost pisti, pogrešan sastav grupa, pogrešan prikaz rezultata i sl.)
podnose se Tehničkom odboru, usmeno, bez troška, a može ih podnijeti klub odnosno
natjecatelj pojedinačno. Navedene probleme, ako se ustanovi da postoje, Tehnički odbor je
obvezan odmah ukloniti u skladu s pravilima mačevanja.
21.10. Prigovore vezane uz objavu rezultata treba prijaviti u roku od 5 (slovima: pet) minuta
nakon objave istih.
21.11. U slučaju prigovora na zapis rezultata, Tehnički odbor poziva nadležnog suca koji
može konzultirati i protivnog natjecatelja, ali konačnu odluku donosi sudac.
X

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.

22.1. U pravilu, IO HMS-a će prije početka natjecateljske sezone kritički razmotriti sve što je
sadržano u Dodacima Pravilniku, a sve kako bi dopunio/izmijenio prema potrebi navedeno.
22.2. Uz Pravilnik primjenjuju se i sve odredbe važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a.

Marko Kallay, v.r.
Predsjednik HMS-a
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Dodatak 1.a
Ogledni primjerak Propozicija na hrvatskom jeziku

„naziv natjecanja*“
ORGANIZATOR: (naziv i sjedište organizatora)
DATUM ODRŽAVANJA: (datum održavanja natjecanja)
MJESTO ODRŽAVANJA: (adresa održavanja natjecanja)
KATEGORIJE: (navesti discipline/dobne skupine u kojoj se natjecanje održava)

SATNICA
Kategorija:
disciplina/dobna skupina

Prijave

Brisanje

Početak

sat i minuta (npr. 9:00)

sat i minuta (npr.

sat i minuta (npr.

9:30)

10:00)

(npr. muški floret
juniori)

TEHNIČKI ODBOR: (sastav tehničkog odbora odnosno način na koji se određuje ako isti nije
poznat)
DELEGAT NATJECANJA: (ime i prezime delegata odnosno način na koji se određuje ako isti nije
još određen)
PRISTUPNINA: (financijski i dr. uvjeti za pristup natjecanju, kao iznos pristupnine)
SUĐENJE: (navesti broj sudaca koje je potrebno osigurati za svaku disciplinu, te financijske
posljedice u slučaju nedovođenja traženog broja sudaca)
PRIJAVE: (rok za dostavu prijava s naznačenom adresom i kontakt podacima prijavitelja)
NAGRADE: (navesti i opisati nagrade za pobjednika/pobjednike natjecanja)
DRUGI POSEBNI UVJETI ORGANIZATORA: (npr. posebna oprema, odstupanje u formatu
natjecanja – npr. repasaž i sl.)
OBAVIJESTI ORGANIZATORA: (npr. o smještaju i sl.)
* kurzivom navedeno što treba nadopuniti
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Dodatak 1.b
Ogledni primjerak Propozicija na engleskom jeziku

„name of competition*“

ORGANIZER: (organizer’s name and registered office)
COMPETITION DATE: (date the competition will be held)
VENUE: (address of the competition venue)
CATEGORIES: (specify the disciplines/age groups the competition includes)

HOURLY SCHEDULE
Category:
discipline/age group

Registrations

Removal

Start

hour and minutes (e.g.

hour and minutes

hour and minutes (e.g.

9:00)

(e.g. 9:30)

10:00)

(e.g. male floret, junior
category)

TECHNICAL COMMITTEE: (composition of the technical committee or how it is established if it is
not known yet)
COMPETITION DELEGATE: (delegate’s name or how he/she is appointed if one has not been
appointed yet)
ENTRY FEE: (financial and other requirements to enter the competition and the entry fee amount)
REFEREEING: (specify the number of referees required for each discipline and the financial
consequences in case the required number of referees is not provided)
REGISTRATIONS: (deadline for submitting registration forms indicating the address and contact
details of the person being registered)
PRIZES: (list and describe the prizes for the winner(s) of the competition)
ORGANIZER’S OTHER SPECIAL CONDITIONS: (e.g. special equipment, varied competition
format – e.g. repechage, etc.)
ORGANIZER’S NOTICES: (e.g. regarding accommodation, etc.)
* Italics denotes what needs to be completed
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Dodatak 2.
Tehnički uvjeti za organizaciju i provođenje natjecanja
Organizator bi trebao ispuniti slijedeće tehničke uvjete za organizaciju i provođenje
natjecanja, i to:

■

■

■
■

■
■

■

■

■
■

■
■

■
■

osigurati sportski objekt za natjecanje (sportska ili slična dvorana) s pratećom
infrastrukturom (svlačionice sa sanitarijama, gledalište, sve instalacije, mogućnost
komunikacije – Internet i telefon;
ako je objekt za natjecanje udaljen više od 3 kilometra od najbliže stanice redovitog
prijevoza (autobus, tramvaj i sl.), organizator bi trebao sudionicima natjecanja –
tehnički odbor, Delegat, suci, liječnik, natjecatelji, treneri, pratnja i dr. - osigurati
odgovarajući prijevoz;
potreban broj pravilno postavljenih i opremljenih borilišta;
kvalificirano osoblje (tehnički odbor, posade borilišta, tehničko osoblje za intervencije
na borilištima, osobe zadužene za higijenu sportskog objekta i sanitarija istoga i dr.);
zdravstvenu pomoć (osigurava organozator) i alkotest (osigurava HMS);;
prijavu okupljanja nadležnim tijelima (Ministarstvo unutarnjih poslova i dr.), a sve
ako bi ista bila potrebna prema važećim propisima;
ispunjavanje i dodatnih uvjeta postavljenih od npr. Ministarstva unutarnjih poslova
(npr. vatrogasac, redarska služba i sl.);
osiguravanje praćenje rezultata u realnom vremenu – posebice na Prvenstvu
Republike Hrvatske – a sve ako je isto moguće;
mogućnost brzog obavještavanja medija (press-centar, služba rezultata i sl.);
ozvučenje i dekoracija objekta (državna himna i državna zastava, postolje za
proglašavanje pobjednika i sl.);
prostor za rad Tehničkog odbora;
najmanje jedno računalo s mogućnošću uporabe licenciranog računalnog programa
namijenjenog za vođenje natjecanja te printer za ispis rezultata i drugih podataka;
uredski materijal u dovoljnim količinama;
i sve ostale tehničke uvjete potrebne za pravovremeno i propisno organiziranje i
provođenje natjecanja.
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Dodatak 3.
Sadržaj Biltena
Bilten bi trebao sadržavati, između ostaloga, i najmanje sljedeće podatke, a sve kako slijedi:
■

■
■
■
■
■
■
■

podatke o natjecanju, i to npr. naziv i sjedište organizatora, datum i mjesto održavanja
natjecanja, ime i prezime članova tehničkog odbora, delegate, liječnike i tehničko
osoblje);
popis prijavljenih natjecatelja s naznakom njihove prisutnosti na natjecanju;
formulu natjecanja;
rezultate borbi po skupinama;
poredak nakon skupina;
tablicu eliminacijskih borbi;
konačni poredak; te
tablicu suđenja sudaca za svaku disciplinu.

Upute:
■

■

Bilten može biti i u digitalnom obliku (kao računalna datoteka), ako sadržava sve
potrebne podatke; te
organizator mora dostaviti Bilten HMS-u, te mora biti dostupan svima
zainteresiranima.
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Dodatak 4.
Dobne skupine
HMS organizira natjecanja za slijedeće dobne skupine (kategorije), i to:
U10 - djeca do 10 godina;
U12 - djeca do 12 godina;
U14 – mlađi kadeti (do 14 godina);
U17 – kadeti (do 17 godina);
U20 – juniori (do 20 godina);
U23 – mlađi seniori (do 23 godine);
SEN – seniori (bez gornjeg dobnog ograničenja);
VET 40+ - veterani (preko 40 godina);
VET 50+ - veterani (preko 50 godina);
VET 60+ - veterani (preko 60 godina); te
VET 70+ - veterani (preko 70 godina);
pravo nastupa u pojedinoj dobnoj skupini imaju natjecatelji koji moraju imati manje od
godina navedenih za tu dobnu skupinu u ponoć 31. srpnja godine koja prethodi godini
u kojoj je natjecanje;
svaki natjecatelj može nastupiti u svim starijim dobnim skupinama osim u veteranskim
dobnim skupinama, uz ograničenje da natjecatelji mlađi od 13 godina ne mogu
nastupati u konkurenciji seniora;
za nastup u određenoj veteranskoj kategoriji natjecatelj mora navršiti zadane godine
najkasnije na dan nastupa ili biti stariji od navedenih godina; te
neće se održavati kategorije VET 50+, VET 60+ te VET 70+ dok se ne steknu uvjeti za
njihovo održavanje.
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Dodatak 5.
Sustav pojedinačnih natjecanja
Upute:
natjecanje se u određenoj disciplini/dobnoj skupini održava ako pristupi najmanje 3
natjecatelja iz 2 različita kluba ili najmanje 6 natjecatelja iz istog kluba koji ispunjavaju
uvjete za nastup (npr. godišnja licenca i važeći liječnički pregled i dr.);
u slučaju da broj natjecatelja u pojedinoj disciplini/dobnoj skupini ne zadovoljava
navedeni kriterij, natjecanje u toj disciplini/dobnoj skupini se ne održava i prijavljeni
natjecatelji mogu nastupiti u starijoj dobnoj skupini te discipline odnosno veteranskoj
mlađoj dobnoj skupini ako se radi o veteranima;
za veteranske dobne skupine će se, samo u slučaju da nastupe 2 natjecatelja iz starije
dobne skupine koja nije imala zadovoljen kriterij za samostalni turnir, proglasiti prvak
i viceprvak za tu dobnu skupinu na temelju relativnog poretka u održanoj mlađoj
dobnoj skupini;
u slučaju otkazivanja nastupa natjecatelja, a sve nakon izvršene prijave za nastup, klub
mora pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti o otkazivanju nastupa svojeg
natjecatelja (su)organizatora natjecanja, i to uz uvjet da otkazivanje nastupa smije biti
učinjeno najkasnije 2 (slovima: dva) dana prije početka istog natjecanja/u slučaju
bolesti ili drugog opravdanog razloga uz predočenje odgovarajuće dokumentaciji
Tajništvu HMS-a ili Delegatu opravdava se i zakašnjeli otkaz nastupa/u slučaju
neopravdanog i/ili zakašnjelog otkazivanja nastupa na natjecanju natjecatelju se
naplaćuje dupli iznos prijavnine (a može se natjecatelju i njegovom klubu odrediti i
dodatna disciplinska sankcija odlukom Disciplinske komisije HMS-a);
Poredak nositelja natjecanja, za Prvenstvo Republike Hrvatske i domaća natjecanja bez
stranih natjecatelja, određuje se prema ukupnom broju bodova na Rang listi HMS-a
odnosno, u slučaju nepostojanja takve Rang liste, prema plasmanu s prethodno
održanog pojedinačnog prvenstva Republike Hrvatske;
poredak nostelja natjecanja za natjecanja sa stranim natjecateljima slijedi kako glasi:
- ako sportaš ima FIE/ECC bodove, uzima se kao pozicija za incijalni poredak njegov
ranking na FIE/ECC Rang listi u toj starosnoj kategoriji, pod uvjetom da sportaš ima
barem jedan FIE/ECC bod;
- ako sportaš nema niti jedan FIE/ECC bod sukladno točki 1., tada se za inicijalni
poredak uzima njegova pozicija na HMS Rang listi u toj starosnoj kategoriji;
- ako sportaš nema niti jedan FIE/ECC bod, niti je zastupljen na HMS Rang listi, tada
mu se kao pozicija za inicijalni poredak uzima pozicija 999. U slučaju više takvih
natjecatelja prilikom kreiranja Poretka nositelja natjecanja uvažavat će se pozicija koji će
računalo nasumično dodijeliti tim natjecateljima;
formula natjecanja koja se primjenjuje na pojedinačnim natjecanjima odgovara formuli
za FIE Svjetski kup za juniore, i to uz izuzetak kada je ukupni broj natjecatelja 20 ili
manji, a u kojem slučaju prvo kolo prolaze svi natjecatelji;
dodatni kriteriji za poredak nositelja natjecanja su država i klub. U slučaju da je moguć
samo jedan kriterij, tada za natjecanje s inozemnim predstavnicima kriterij je država, a
za natjecanje sa samo predstavnicima udruženih članica HMS-a kriterij je klub.
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svi natjecatelji pristupaju prvom kolu (nema slobodnih po Rang listi);
u svim dobnim skupinama u kolu se vode borbe do 5 pogodaka (1x3 minute);
HMS će radi primjene pravila o pasivnosti izglasanih 2018. godine od strane FIE
koristiti „Poredak nositelja natjecanja“ za dodjelu rankinga natjecateljima na
natjecanjima koje organiziraju HMS i njegove članice, a uzima se u obzir pri dodjeli Pcrnog kartona.
Pravilo pasivnosti neće se primjenjivati za HMS natjecanja u kategorijama -10 i -12
godina.
Za ekipne susrete koristit će se ranking pojedinih članova ekipe s Rang liste pojedinaca
i po potrebi ranking rezultata iz samog pojedinačnog dijela tog natjecanja.

natjecatelji poraženi u polufinalu ne bore se, već dijele treće mjesto, tj. brončanu
medalju;
u dobnoj skupini do 10 godina borbe se u izravnoj eliminaciji vode do 10 pogodaka
(2×3 minute s 1 minutom odmora);
u dobnoj skupini do 12 godina borbe se u izravnoj eliminaciji vode do 10 pogodaka
(2×3 minute s 1 minutom odmora);
u svim ostalim dobnim skupinama (od mlađih kadeta nadalje osim veterana) borbe se
u izravnoj eliminaciji vode do 15 pogodaka (3×3 minute, s po 1 minutom odmora); te
u dobnoj skupini veterana borbe se u izravnoj eliminaciji vode do 10 pogodaka (2×3
minute s 1 minutom odmora).
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Dodatak 6.
Sustav ekipnih natjecanja
Upute:
ekipna natjecanja provode se održavanjem ekipnih susreta (3+1) prema FIE sustavu
(štafeta);
natjecanje se održava uz uvjet da nastupe barem 2 ekipe iz različitih klubova;
shema ekipnog natjecanja: izravna eliminacija;
poredak nositelja određuje se prema ukupnom broju bodova s Rang liste trojice
najboljih pojedinaca prijavljenih za ekipu;
slučaju nepostojanja Rang liste, poredak nositelja ekipnog natjecanja određuje se
prema plasmanu s prethodno održanog pojedinačnog prvenstva Republike Hrvatske
trojice najboljih pojedinaca prijavljenih za ekipu;
u slučaju da dvije ekipe imaju isti broj bodova, poredak nositelja se određuje prema
međusobnom omjeru pojedinačnog plasmana trojice najboljih pojedinaca prijavljenih
za ekipe/ako je i ovaj kriterij izjednačen, poredak nositelja se određuje kockom;
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Dodatak 7.
Sustav natjecanja za Prvenstvo Republike Hrvatske
Upute:
pravo nastupa na pojedinačnom prvenstvu Republike Hrvatske imaju svi natjecatelji
koji su državljani Republike Hrvatske, te koji ispunjavaju i sve druge posebne uvjete iz
akata HMS-a potrebne za nastup (npr. plaćena godišnja natjecateljska licenca, obavljen
odgovarajući liječnički pregled uz obvezu predočenja dokaza o navedenome i sl.);
pravo nastupa na ekipnom prvenstvu Republike Hrvatske imaju ekipe klubova udruženih članica HMS-a, a koje se sastoje od natjecatelja koji ispunjavaju uvjete za
nastup na pojedinačnom prvenstvu Republike Hrvatske (uz uvjet nastupa samo
jednog stranog državljanina u svakoj ekipi);
svaki klub – udružena članica HMS-a može prijaviti jednu ili više ekipa za nastup po
dobnoj skupini (kategoriji) unutar jedne discipline;
pojedinačno natjecanje za Prvenstvo Republike Hrvatske se održava u svim dobnim
skupinama navedenim u Dodatku 4. ovog Pravilnika;
ekipno natjecanje za Prvenstvo Republike Hrvatske se održava u dobnim skupinama
kadeta, juniora i seniora;
svi susreti ekipnog natjecanja za Prvenstvo Republike Hrvatske vode se do odluke o
konačnom poretku osvajača prva tri mjesta (od svih razigravanja poraženih ekipa
održava se samo susret za treće mjesto);
pobjednici pojedinačnog i ekipnog Prvenstva Republike Hrvatske stječu naslov prvaka
Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu; te
za pojedinačno i ekipno Prvenstvo Republike Hrvatske nagrade osiguravaju HMS i
(su)organizator istog natjecanja, i to na način da HMS osigurava medalje za
pojedinačno i ekipno Prvenstvo Republike Hrvatske te pehar za ekipnog prvaka
Republike Hrvatske/ako je to financijski moguće, to pehar za pojedinačnog prvaka
Republike Hrvatske osigurava (su)organizator pojedinačnog prvenstva Republike
Hrvatske;
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Dodatak 8.
Oprema natjecatelja
natjecatelji do 10 godina nastupaju uz obvezno korištenje oštrice oružja br. 0 uz
odgovarajući promjer košare - branika (disciplina mač – promjer najviše 120 mm);
natjecatelji do 12 godina nastupaju uz dopušteno korištenje oštrica oružja br. 0, br. 1,
br. 2 i br. 3 uz odgovarajući promjer košare - branika (disciplina mač – promjer najviše
120 mm);
natjecatelji u svim ostalim dobnim skupinama nastupaju uz dopušteno korištenje
oštrica oružja br. 5, ili manjih, a sve prema odluci natjecatelja;
u svim dobnim skupinama u disciplini floret obavezno je korištenje električnog
podbratka na masci za mačevanje;
u svim starijim dobnim skupinama počevši od mlađih kadeta nadalje obavezno je
korištenje podplastrona odobrenog od FIE (800N) ili jakne odobrene od FIE (800N) uz
obvezno korištenje podplastrona (350N); te
u svim starijim dobnim skupinama počevši od kadeta – uključujući i kadete – obvezno
je korištenje maske odobrene od FIE (1600N) i FIE štitnika za floret.
Upute:
mačevalačka oprema mora biti u stanju da osigura siguran nastup natjecatelja; te
u svim dobnim skupinama osnovna oprema (mačevalačke hlače, jakna, podplastron i
maska) moraju biti označene oznakom CE ovlaštenog proizvođača mačevalačke
opreme;
natjecatelj ne smije pristupiti natjecanju odnosno borbama dok se ne utvrdi da njegova
oprema odgovara navedenim pravilima/sudac/Delegat ima(ju) obvezu zabraniti
nastup natjecatelju bez propisane opreme.
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Dodatak 9.
Broj sudaca koje mora osigurati klub

Klub mora za kumulativni broj svojih natjecatelja tijekom cijelog natjecanja (sve kategorije u
jednom oružju) odnosno do završetka natjecanja svih kategorija u kojima njihovi natjecatelji
sudjeluju osigurati suce, i to kako slijedi:
0-3

natjecatelja 0

sudaca;

4-9

natjecatelja 1

suca;

10-20

natjecatelja 2

suca; te

21 i više

natjecatelja 3

suca.

Klub mora za svaku ekipnu kategoriju tijekom natjecanja svojih natjecatelja odnosno do
završetka natjecanja u toj i takvoj kategoriji osigurati barem 1 suca.
Organizator službenog natjecanja, i to osim Prvenstava Republike Hrvatske i natjecanja koja
se boduju za Rang listu, može odrediti da je za određeni broj natjecatelja potrebno staviti na
raspolaganje i manji broj sudaca od gore navedenog broja, a u dogovoru s Delegatom može
klubove u cijelosti osloboditi obveze stavljanja sudaca na raspolaganje.
Upute:
u kontekstu gore navedenog natjecateljem se smatra jedna fizička osoba neovisno o
broju nastupa po kategorijama.
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Dodatak 10.
Kvantificiranje bodova u suđenju

Suđenje se kvantificira bodovima po sljedećoj shemi, i to kako slijedi:

suđenje skupine (pul)

3

boda;

suđenje borbe u izravnoj eliminaciji (što uključuje i finale)

1

bod; te

suđenje ekipnog susreta

3

boda;

dok je vrijednost boda za isplatu naknade za suđenje utvrđena aktima HMS-a iz važećeg
Okvirnog pravilnika HMS-a.
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Dodatak 11.
Bodovanje za Rang liste
natjecanja koja će se bodovati za Rang listu određuje Izbornik, ako je to moguće, prije
početka natjecateljske sezone, i to za ono/ona oružja za koja je imenovan Izbornikom;
u slučaju ispuštanja kojeg od natjecanja iz prethodne sezone za bodovanje za Rang
listu za tekuću natjecateljsku sezonu, to će, ako će isto biti moguće, Izbornik prilikom
objave Kalendara odrediti koje je to zamjensko natjecanje za tekuće sezonu;
Izbornik može, a sve ako za to postoje opravdani razlozi, ograničiti broj natjecanja za
FIE i/ili EFC rang liste koji će se bodovati za Rang liste bilo na način da isključi neka
od natjecanja za bodovanje ili odluči da se određeni broj najboljih rezultata boduje za
Rang liste;
bodovi ostvareni na FIE i EFC Rang listama automatski se uvrštavaju u Rang liste, i to
na način da se bodovi ostvareni na Rang listama FIE ili EFC-a množe s faktorom 4 za
natjecanja OI, SP, EP, FIE GP, FIE, s faktorom 3 za natjecanja FIE Satelit, EFC U23 i
ECC, – sve prilikom uvrštavanja istih bodova na Rang liste;
skala bodova je sljedeća za Prvenstvo Republike Hrvatske i ostala natjecanja uvrštena
za bodovanja za Rang listu , i to:
- 1. mjesto 32 boda;
- 2. mjesto 26 bodova;
- 3. mjesto 20 bodova;
- 5. - 8. mjesto 14 bodova;
- 9. - 16. mjesto 8 bodova;
- 17. - 32. mjesto 4 boda;
- 33. - 64. mjesto 2 boda; te
- 65. - 96. mjesto 1 bod;
dok se bodovi ostvareni na Prvenstvu Republike Hrvatske računaju dvostruko od gore
navedene skale bodova;
bodovi ostvareni na OI, SP ili EP, a nisu uvršteni u bodovanje za Rang listu, mogu
zamijeniti bodove kojeg inozemnog natjecanja ukoliko je to za pojedinog sportaša
povoljnije;
Rang liste se vode za svaku natjecateljsku sezonu, a bodovi se zadržavaju do
održavanja istog natjecanja u sljedećoj natjecateljskoj sezoni ili do zamjenskog
natjecanja ako neko natjecanje ne bi u kojoj sljedećoj sezoni bilo određeno kao
natjecanje za Rang listu ili do datuma kada je u prethodnoj natjecateljskoj sezoni
održano natjecanje koje u tekućoj natjecateljskoj sezoni nije uvršteno kao natjecanje za
Rang listu, a sve uz uvjet da se natjecanje održi u periodu ne dužem od 12 mjeseci,
(vrijedi do kraja sezone 2018./2019.);
Rang liste se vode za svaku natjecateljsku sezonu, a bodovi se zadržavaju do
održavanja natjecanja u sljedećoj natjecateljskoj sezoni, i to na način da:
- prvo domaće natjecanje u tekućoj sezoni zamjenjuje prvo domaće natjecanje u
prethodnoj sezoni itd. U slučaju manjeg broja domaćih natjecanja u tekućoj sezoni u
odnosu na prethodnu sezonu, tada se bodovi iz ostalih domaćih natjecanja brišu nakon
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održavanja zadnjeg domaćeg natjecanja u tekućoj sezoni. U slučaju većeg broja domaćih
natjecanja u tekućoj sezoni u odnosu na prethodnu sezonu, tada se bodovi iz svih
domaćih natjecanja dodaju kako slijede.;
- Prvenstvo Republike Hrvatske u tekućoj sezoni zamjenjuje Prvenstvo Republike
Hrvatske u prethodnoj sezoni;
- prvo inozemno natjecanje u tekućoj sezoni zamjenjuje prvo inozemno natjecanje u
prethodnoj sezoni itd. U slučaju manjeg broja inozemnih natjecanja u tekućoj sezoni u
odnosu na prethodnu sezonu, tada se bodovi iz ostalih inozemnih natjecanja brišu
nakon održavanja zadnjeg inozemnog natjecanja u tekućoj sezoni. U slučaju većeg broja
inozemnih natjecanja u tekućoj sezoni u odnosu na prethodnu sezonu, tada se bodovi iz
svih inozemnih natjecanja dodaju kako slijede.; (Vrijedi s početkom sezone 2019./2020.)
u slučaju da dva ili više sportaša imaju jednak broj bodova, poredak se određuje na
osnovu plasmana na održanom pojedinačnom prvenstvu Republike Hrvatske/ako je
nakon primjene ovog kriterija poredak isti, sljedeći kriterij je najbolji pojedinačni
plasman (broj prvih mjesta, ako su isti ili ih nema, onda broj drugih mjesta, ako su isti
ili ih nema, onda broj trećih mjesta i tako dalje)/ako je i nakon primjene i ovog kriterija
poredak isti, onda ti sportaši dijele mjesto na Rang listi;
Rang liste će se ažurirati u tjednu nakon održanog natjecanja za Rang liste; te
za cijelu natjecateljsku sezonu 2018./2019. koristit će se Rang liste HMS-a koje su
važeće na dan donošenja Pravilnika.
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