Na osnovu članka 30. točka 25. Statuta Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, Upravni odbor
HŠRS na sjednici od 13.11.2010. donosi

Pravilnik
o organizaciji velikih športsko ribolovnih priredbi u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Pravilnikom o organizaciji velikih športsko ribolovnih priredbi u Republici Hrvatskoj (dalje
Pravilnik) utvrđuje se postupak za podnošenje kandidature, uvjeti za preuzimanje organizacije i
održavanje međunarodnih športsko ribolovnih priredbi u Republici Hrvatskoj
Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na organiziranje svjetskih i europskih prvenstava, te drugih
značajnih međunarodnih natjecanja u športskom ribolovu (dalje – međunarodno natjecanje) od
strane jedne ili više športsko ribolovnih udruga, članova Hrvatskog športsko ribolovnog saveza.
POSTUPAK KANDIDATURE

Članak 2.

Športsko ribolovna udruga zainteresirana za organizaciju međunarodnog natjecanja iz članka 1.
ovoga Pravilnika obvezna je:
1. odlukom nadležnog tijela svoje udruge utvrditi svoju želju da se preuzme organizacija
međunarodnog natjecanja u skladu sa ovim Pravilnikom
2. pribaviti odluku nadležnog grada i županije u kojima će se održati međunarodno natjecanje
sa pismenom potvrdom načina pomaganja i uključenosti u organizaciju toga natjecanja
3. izraditi elaborat o materijalno-tehničkim, financijskim i stručno-kadrovskim elementima za
organizaciju međunarodnog natjecanja u Republici Hrvatskoj
Članak 3.
Elaborat za organizaciju međunarodnog natjecanja u republici Hrvatskoj iz članka 2 stavak 1 ovoga
Pravilnika mora sadržavati:
1. Naziv športsko ribolovne udruge koja pokreće inicijativu za organizaciju međunarodnog
natjecanja i koja želi biti neposredan organizator iste
2. Vrstu natjecanja, te planirani termin održavanja natjecanja
3. Preliminarni broj sudionika natjecanja (broj zemalja, natjecatelja, pratećeg osoblja, i dr.)
4. Opis tehničko-materijalnih uvjeta i normativa koje u organizaciji međunarodnog natjecanja
treba ispunjavati (navesti natjecateljsku stazu sa kratkim karakteristikama nužnim za
provođenje natjecanja, objekte u funkciji natjecanja, oprema na navedenim objektima,
mogućnost pristupa stazi vozilima i mogućnosti parkiranja, mogućnosti službenog smještaja
i prehrane sudionika, mogućnosti pristupa gledatelja)
5. Opis stručno-organizacijskih uvjeta (suci, organizacijsko osoblje, te druge pripadajuće
službe)
6. Elemente u pogledu osiguranja, sigurnosti i zdravstvene zaštite svih sudionika organizacije
natjecanja, te osiguranja sigurnost i pružanje medicinske pomoći za gledatelje
7. Financijske pokazatelje organizacije međunarodnog natjecanja u prihodovnoj i rashodovnoj
strani.
8. podatke o drugim elementima i uvjetima ako ih propisuje poseban zakon Republike
Hrvatske odnosno međunarodna pravila pripadajuće športske federacije

Dokumentacija navedena u članku 2. i članku 3. ovoga Pravilnika dostavlja se Hrvatskom športsko
ribolovnom savezu kao inicijativa za podnošenje kandidature za organizaciju međunarodnog
natjecanja.
Članak 4
Upravni odbor HŠRS donosi odluku o ispunjenosti uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i na osnovu
pozitivne ocjene zatražiti će od Hrvatskog olimpijskog odbora suglasnosti za održavanje
međunarodnog natjecanja u Republici Hrvatskoj.
U slučaju da potencijalni domaćin natjecanja ne dostavi Hrvatskom športsko ribolovnom savezu
sve tražene dokumente ili elementi izneseni u dostavljenim dokumentima dovode u pitanje
organizaciju i održavanje međunarodnog natjecanja u Republici Hrvatskoj organizacija
međunarodnog natjecanja neće biti opravdana i HŠRS će obustaviti postupak kandidature.
Članak 5.
Hrvatski športsko ribolovni savez uz suglasnost Hrvatskoga olimpijskog odbora daje prijedlog
Vladi Republike Hrvatske za održavanje svjetskih i europskih prvenstava i kupova u športskom
ribolovu.
Prijedlog za održavanje svjetskih i europskih prvenstava i kupova u športskom ribolovu za osobe s
invaliditetom daje Hrvatski športsko ribolovni savez uz suglasnost Hrvatskoga paraolimpijskog
odbora.
Članak 6.
Nakon primitka pozitivnih odgovora na zahtjeve iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika HŠRS
potpisuje ugovor o organizaciji međunarodnog natjecanja sa športsko ribolovnom organizacijom
koja je inicirala kandidaturu i gradom koji je podržao kandidaturu (dalje - domaćini) o pravima i
obvezama
Članak 7
HŠRS podnaša kandidaturu nadležnoj međunarodnoj federaciji za natjecanja za koja je ishodio
propisane suglasnosti
PRIPREME ZA NATJECANJE

Članak 8.

Domaćini natjecanja obvezan je najkasnije do kraja ožujka u godini održavanja izvršiti konačno
uređivanje predložene natjecateljske staze, te pozvati stručnu komisiju nadležne međunarodne
športsko ribolovne federacije (dalje: stručna komisija) na pregled natjecateljske staze.
U slučaju da stručna komisija ocijeni natjecateljsku stazu NE ZADOVOLJAVAJUĆOM ugovor iz
članka 6. ovoga Pravilnika smatrati će se ništavnim.
Članak 9.
U slučaju da stručna komisija pozitivno ocijeni uređenost natjecateljske staze domaćini natjecanja
obvezuju se da će domaćinstvo i organizaciju Prvenstva izvršiti uz poštivanje zakona Republike

Hrvatske, međunarodnog pravilnika za navedenu športsku disciplinu, Special condition nadležne
međunarodne federacije, te odluka za kojima se ukaže potreba u cilju bolje organizacije Prvenstva,
ili radi zahtjeva tijela na razini Republike Hrvatske.
Domaćini natjecanja preuzimaju punu odgovornost za izvršenje svih segmenata organizacije
Prvenstva, kao i za financijsku situaciju koje proizađu iz te organizacije.
Članak 10.
U svim promotivnim materijalima, korespodenciji i u svim drugim prilikama u svezi Prvenstva,
obvezno je navesti: naziv nadležne športske federacije. HOO i Hrvatskog športsko ribolovnog
saveza (po navedenom redoslijedu).
ORGANIZACIJA NATJECANJA

Članak 11.

Domaćini natjecanja obvezuju se iz naplaćene kotizacije i vlastitih sredstava osigurati organizaciju i
provođenje Prvenstva:
1. Izvršiti pripremu Prvenstva: prihvatiti i ugostiti stručnu komisiju nadležne međunarodne
federacije radi pregleda natjecateljske staze ili terena, izdati informativni bilten Prvenstva,
sakupiti prijave i uplate kotizacija ekipa, i dr.
2. Kvalitetno pripremiti natjecateljsku stazu ili teren za treninge i za natjecanja sudionika, te iste
provesti po međunarodnim pravilima za određenu natjecateljsku disciplinu
3. Za potrebe treninga i organizacije natjecanja osigurati potrebnu opremu (fotokopirni stroj,
najmanje 2 računala, i dr.), potreban broj osoba neophodnih za provođenje ove manifestacije, te
pokriti sve eventualne troškove koji iz navedenog proizađu.
4. Pokriti troškove smještaja i prehrane za ekipu HŠRS na Prvenstvu u periodu 2 dana prije prvog
službenog treninga do 1 dan nakon proglašenja konačnih rezultata (uključujući kotizaciju i
završni banquet za reprezentaciju HŠRS).
5. Pokriti troškove hotelskog pansiona u službenom smještaju za 3 službene osobe nadležne
međunarodne federacije. i 3 službene osobe HŠRS .
6. Uplatiti nadležnoj federaciji sve pristojbe domaćina
7. Osigurati sigurnost i pružanje medicinske pomoći.
8. Izvršiti i sve ostale obveze organizatora Prvenstva utvrđene aktima nadležne međunarodne
federacije.
Članak 12.
Nakon održanog natjecanja domaćin je obvezan podnijeti HŠRS-u izvješće kojim će se obuhvatiti
radni i financijski dio organizacije, bilten sa rezultatima i foto dokumentaciju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Sporovi nastali radi ne poštivanja odredbi Ugovora iz članka 6 ovoga Pravilnika rješavati će se pred
nadležnim sudom u Gradu Zagrebu
Članak 14.
Ovaj Pravilnik donosi Upravni odbora HŠRS, a mijenja se po postupku njegova donošenja.

Predsjednik HŠRS
Vladimir Sever

