
Izvršni odbor Koturaljkaškog Saveza Hrvatske (nadalje u tekstu: KSH) na sjednici održanoj dana 

1. 11. 2019. godine donio je sljedeći 

 

 

PRAVILNIK O SUDJELOVANJU HRVATSKIH 

NATJECATELJA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 

KOTURALJKAŠKIH DISCIPLINA  
(nadalje u tekstu: Pravilnik) 

 
UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

1.1. Ovim Pravilnikom određuju se pravila pod kojima natjecatelji-sportaši pojedinih 

disciplina koturaljkaških sportova kao članovi hrvatske reprezentacije i/ili predstavnici klubova 

koji su registrirani pri KSH-a mogu sudjelovati na međunarodnim natjecanjima koturaljkaških 

sportova u inozemstvu i/ili Republici Hrvatskoj, način prijave pojedinih natjecatelja-sportaša na 

međunarodna natjecanja kao članova hrvatske reprezentacije i/ili predstavnika klubova koji su 

registrirani pri KSH-a, sastav hrvatske reprezentacije, način rada Sportske komisije pojedinih 

disciplina koturaljkaših sportova, uvjeti za imenovanje Izbornika hrvatske reprezentacije te 

način testiranja natjecatelja-sportaša za međunarodna natjecanja na kojima sudjeluju kao 

članovi hrvatske reprezentacije i/ili predstavnici klubova koji su registrirani pri KSH-a (nadalje 

sve u tekstu: član/članovi hrvatske reprezentacije). 

 

HRVATSKA REPREZENTACIJA NATJECATELJA-SPORTAŠA 

 

Članak 2. 

 

2.1. Na međunarodna natjecanja u inozemstvo i/ili u Hrvatskoj kao član hrvatske 

reprezentacije može ići samo natjecatelj-sportaš koji je registriran u klubu koji je registriran pri 

KSH, odnosno kojem KSH da službeno pisano odobrenje za nastup na natjecanju/natjecanjima 

kao članu hrvatske reprezentacije. 

 

2.2. Svaka prijava za međunarodno natjecanje u inozemstvu i/ili Hrvatskoj kao članu hrvatske 

reprezentacije vrši se organizatoru međunarodnog natjecanja i World Skate-u isključivo putem 

ureda KSH-a. 

 

2.3. Bilo kakvu komunikaciju vezanu za sportske aktivnosti u državi i/ii inozemstvo ovlaštene 

osobe sportskog kluba i/ili natjecatelji mogu s nadležnim tijelima i/ili osobama World Skate-a 



i/ili World Skate-a Europe i/ili bilo kojeg drugog kontinentalnog saveza vršiti isključivo putem 

tijela KSH-a i Izbornika hrvatske reprezentacije. 

 

2.4. Svaki klub koji je registriran pri KSH dužan je Izborniku hrvatske reprezentacije i 

nadležnim tijelima KSH, najkasnije 30 (slovima: trideset) dana prije isteka roka za prijavu 

organizatoru međunarodnog natjecanja, dostaviti popis članova hrvatske reprezentacije te sve 

potrebne informacije za prijavu članova hrvatske reprezentacije na pojedinom natjecanju koju 

traži predmetni organizator međunarodnog natjecanja (primjerice, ali ne isključivo, ime i 

prezime natjecatelja-sportaša, datum rođenja natjecatelja-sportaša, kategorija natjecanja, 

osobne fotografije natjecatelja-sportaša, ime i prezime članova hrvatske reprezentacije, 

fotografije članova reprezentacije itd.). Izvršni odbor KSH prethodno navedeni rok od 30 

(slovima: trideset) dana za pojedina natjecanja (primjerice, ali ne isključivo World Skate Games) 

zbog organizacijskih i logističkih razloga može odrediti i u dužem trajanju od 60 (slovima: 

šezdeset) ili 90 (slovima: devedeset) dana. 

 

2.5. Propuštanje roka iz članka 2.3. ovog Pravilnika može rezultirati činjenicom da KSH odbije 

izvršiti prijavu natjecatelja-sportaša na pojedinom natjecanju u Hrvatskoj i/ili inozemstvu kao 

članu hrvatske reprezentacije te time pojedini natjecatelj-sportaš gubi pravo nastupa na 

predmetnom natjecanju kao član hrvatske reprezentacije. 

 

2.6. Da bi natjecatelj-sportaš bio izabran u hrvatsku reprezentaciju mora biti na popisu A 

selekcije za disciplinu u kojoj će nastupati. 

 

SPORTSKA KOMISIJA I IZBORNIK HRVATSKE REPREZENTACIJE 

 

Članak 3. 

 

3.1. Prijavu za međunarodno natjecanje u inozemstvu i/ili Hrvatskoj člana hrvatske 

reprezentacije dostavlja KSH-u Sportska Komisija kojom rukovodi Izbornik hrvatske 

reprezentacije, a koju Komisiju imenuje KSH za svaku pojedinu disciplinu koturaljkaških 

sportova u Republici Hrvatskoj. 

 

3.2. Sportska komisija mora imati najmanje 2 člana, uključujući Izbornika hrvatske 

reprezentacije. 

 

3.3. Kriteriji za izbor izbornika hrvatske reprezentacije u pojedinoj disciplini koturaljkaškog 

sportu su: 

- da je isti bio registrirani natjecatelj u seniorskoj kategoriji u disciplini koturaljkaškog 

sporta za koju je kandidiran, 

- da posjeduje sudačku licencu za disciplinu koturaljkaškog sporta za koju se kandidira 

i/ili da je tehnički specijalist za disciplinu koturaljkaškog sporta za koju se kandidira, te 



- da posjeduje kompetencije za obnašanje izborničke funkcije. 

 

3.4. Sportska Komisija kojom rukovodi Izbornik hrvatske reprezentacije, a koju Komisiju 

imenuje KSH za svaku pojedinu disciplinu koturaljkaških sportova u Republici Hrvatskoj, dostavit 

će KSH-u prijedlog nacionalnih i/ili međunarodnih natjecanja na kojima će nastupati natjecatelji 

kao sastavni dio hrvatske reprezentacije. 

 

NATJECATELJ-SPORTAŠ 

Članak 4. 

 

4.1. Natjecatelj-sportaš da bi mogao nastupati na međunarodnom natjecanju u domovini i/ili 

inozemstvu kao član hrvatske reprezentacije mora: 

 

- uredno i redovito obavljati svoje sportske zadaće, ostvarivati program treninga, 

sportskih priprema i natjecanja te izvršavati obveze prema klupskoj i nacionalnoj 

sportskoj ekipi, 

- imati obavljen važeći sportski pregled za natjecateljsku godinu u kojoj se natječe, 

- posjedovati važeću Europsku karticu zdravstvenog osiguranja za slučaj nastupanja na 

međunarodnom natjecanju u inozemstvu, 

- imati zaključeno putno osiguranje važeće za vrijeme boravka u inozemstvu za slučaj 

nastupanja na međunarodnom natjecanju u inozemstvu, i to za sve zemlje u koje putuje. 

 

4.2.  Natjecatelj-sportaš ne može nastupiti na nacionalnom i/ili međunarodnom natjecanju za 

vrijeme izdržavanja kazne zbog pozitivnog nalaza dopinške kontrole i/ili za vrijeme suspenzije 

izrečene od nadležnih tijela. 

 

4.3. Natjecatelj-sportaš može nastupiti isključivo na nacionalnom i/ili međunarodnom 

natjecanju koje ima odobrenu licencu KSH-a i/ili World Skate-a. Postupanje protivno rečenoj 

odredbi može dovesti do privremene i/ili trajne suspenzije takvog natjecatelja-sportaša za 

sudjelovanje na budućim nacionalnim i/ili međunarodnim natjecanjima, od strane nadležnih 

tijela KSH-a. 

 

TESTIRANJE NATJECATELJA-SPORTAŠA 

Članak 5. 

 

5.1. Sportska Komisija kojom rukovodi Izbornik hrvatske reprezentacije provodi za svaku 

pojedinu disciplinu koturaljkaših sportova periodična testiranja natjecatelja-sportaša tijekom 

važeće sportske natjecateljske godine. 

 



5.2. Svaki pojedini klub koji je registriran pri KSH dužan je Sportskoj Komisiji kojom rukovodi 

Izbornik hrvatske reprezentacije omogućiti testiranje natjecatelja-sportaša, a po prethodno 

najavljenom traženju Izbornika hrvatske reprezentacije. 

 

5.3.  Trošak rada Sportske Komisije (testiranje sportaša-natjecatelja) snosi u cijelosti klub čiji 

je član natjecatelj-sportaš koji se testira. 

 

5.4. O provedenom testiranju Sportska Komisija sačiniti će pisani zapisnik s mišljenjem o 

tome da li pojedini natjecatelj-sportaš zadovoljava kriterije za nastup na pojedinom 

nacionalnom i/ili međunarodnom natjecanju kao član hrvatske reprezentacije te će isti biti 

predan Izvršnom odboru KSH. Mišljenje Sportske Komisije je obvezujuće za sva tijela KSH-a. 

 

5.5. Za slučaj da pojedini natjecatelj-sportaš ne prisustvuje zakazanom testiranju  i/ili se na 

drugi način ne mogu utvrditi njegove kvalifikacije i/ili ne zadovolji tražene kriterije na 

predmetnom testiranju, isti natjecatelj-sportaš neće moći nastupiti na za to određenom 

natjecanju kao član hrvatske reprezentacije. 

 

5.6. Ukoliko se pojedini natjecatelj-sportaš bez opravdanog razloga samostalno udalji s 

testiranja i/ili bez opravdanog razloga odbije Sportskoj Komisiji pokazati tražene sportske 

elemente i/ili se bez opravdanog razloga ne pojavi na zakazanom testiranju, smatrat će se da je 

isti odustao od testiranja te takav natjecatelj-sportaš neće u tekućoj sportskoj godini biti više 

pozvan na testiranja od Sportske Komisije niti će takav natjecatelj moći nastupiti na 

međunarodnim natjecanjima kao član hrvatske reprezentacije u tekućoj sportskoj godini. 

 

5.7. Opravdani razlog za nedolazak na predmetno testiranje može biti isključivo medicinske 

prirode o čemu svjedoči službena potvrda doktora obiteljske medicine o privremenoj 

nemogućnosti sportskog treniranja natjecatelja-sportaša. 

 

5.8. Obveza je svih trenera koji rade u sportskim klubovima koju su registrirani pri KSH do 

01.12. tekuće sportske godine Izborniku hrvatske reprezentacije i KSH-u dostaviti godišnji plan 

treninga (godišnju periodizaciju; broj treninga raspoređen po tjednima i mjesecima, vremensko 

trajanje pojedinih treninga i sl.) i prijedlog sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima (broj 

natjecanja, godišnji raspored natjecanja i sl.) kako bi se mogla napraviti selekcija potencijalnih 

natjecatelja-sportaša za hrvatsku reprezentacija za narednu sportsku godinu. Postupanje 

trenera klubova protivno rečenoj obvezi može imati za posljedicu gubitak prava natjecatelja-

sportaša za sudjelovanje na pojedinim međunarodnim natjecanjima. 

 

5.9. Po dostavi godišnjeg plana treninga (broj treninga raspoređen po tjednima i mjesecima, 

vremensko trajanje pojedinih treninga) i prijedloga sudjelovanja na međunarodnim 

natjecanjima (broj natjecanja, godišnji raspored natjecanja) i provedenih periodičnih godišnjih 

testiranja, Sportska Komisija i Izbornik hrvatske reprezentacije donijet će odluku o sastavu 



hrvatske reprezentacije s imenom i prezimenom natjecatelja-sportaša za pojedina 

međunarodna natjecanja. 

 

5.10. Izbornik hrvatske reprezentacije i Sportska Komisija mogu organizirati i pripreme 

hrvatske reprezentacije na koje su se pozvani natjecatelji-sportaši dužni odazvati, a treneri 

trebaju svoj programe treninga uskladiti sa potrebama hrvatske reprezentacije. Takve se 

pripreme smatraju periodičnim testiranjem. 

 

5.11. Za slučaj da bilo koji klub neposredno dobije poziv za sudjelovanje na pojedinom 

međunarodnom natjecanju kao član hrvatske reprezentacije dužan je o istome pozivu bez 

odlaganja obavijestiti Izbornika hrvatske reprezentacije i KSH. 

 

5.12. Ukoliko pojedini natjecatelj-sportaš ne zadovolji na provedenom testiranju te stoga ne 

ostvari pravo za nastup na pojedinom nacionalnom i/ili međunarodnom natjecanju kao član 

hrvatske reprezentacije i/ili kao natjecatelj-sportaš, te bez suglasnosti KSH se prijavi za 

sudjelovanje na pojedinom nacionalnom i/ili međunarodnom natjecanju i/ili se na istome 

natječe, KSH je ovlašten privremeno i/ili trajno takvog natjecatelja-sportaša suspendirati za 

sudjelovanje na budućim nacionalnim i/ili međunarodnim natjecanjima. 

 

ČLANOVI HRVATSKE REPREZENTACIJE NA NATJECANJIMA 

 

Članak 6. 

 

6.1. Na međunarodna natjecanja u Hrvatskoj i/ili inozemstvu, članovi hrvatske reprezentacije 

putuju u pratnji trenera i dovoljno pratećeg osoblja, ovisno o broju natjecatelja i rangu 

predmetnog međunarodnog natjecanja. 

 

6.2. Kao članovi hrvatske reprezentacije uz natjecatelja sportaša i trenera, mogu se pojaviti 

koreograf, pomoćni trener, doktor, fizioterapeut, vozač, delegat i voditelj sportskog tima. 

 

6.3. Ovlaštenje za ishođenje potrebnih akreditacija kao članova hrvatske reprezentacije na 

međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i/ili inozemstvu osobama iz članka 6.2. ovog Pravilnika 

daje isključivo pisanim putem nadležno tijelo KSH-a. 

 

6.4. Osobama iz članka 6.2. ovog Pravilnika isključivo je zabranjeno od organizatora 

pojedinog međunarodnog natjecanja na kojom nastupa hrvatska reprezentacija tražiti 

ishođenje dodatnih akreditacija, ako za navedeno traženje akreditacija nemaju prethodno 

pisano odobrenje nadležnih tijela KSH-a. 

 

6.5. Postupanje članova hrvatske reprezentacije suprotno odredbama članka 6. ovog 

Pravilnika može rezultirati zabranom nastupanja cjelokupne hrvatske reprezentacije na 



pojedinom natjecanju te zabranom budućeg sudjelovanja na natjecanjima u sastavu hrvatske 

reprezentacije. 

 

6.6. Delegat i vođa tima hrvatske reprezentacije dužni su roku ne dužem od 3 (slovima: tri) 

dana od završetka međunarodnog natjecanja dostaviti Izborniku hrvatske reprezentacije i 

nadležnim tijelima KSH pisani izvještaj s međunarodnog natjecanja koji će obuhvatiti sve 

potrebne podatke međunarodnog natjecanja (primjerice, ali ne isključivo, rezultate natjecanja, 

ukupan broj natjecatelja i reprezentacija, kratki izvještaj o održanom natjecanju, fotografije 

natjecatelja s održanog međunarodnog natjecanja i sl.). 

 

6.7. Za slučaj da delegat i vođa tima hrvatske reprezentacije ne dostave pisani izvještaj u 

roku iz stavka 6.6. ovog Pravilnika, na isto će biti upozoren od strane nadležnih tijela KSH-a te će 

mu biti ostavljen dodatni rok od 15 (slovima: petnaest) dana za dostavom pisanog izvještaja. 

Ukoliko delegat i vođa tima hrvatske reprezentacije ne dostavi pisani izvještaj u dodatnom 

ostavljenom roku od 15 (slovima: petnaest) dana, slijedeće 3 (slovima: tri) godine neće se 

imenovati za službenu osobu kao delegat i vođa tima hrvatske reprezentacije. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 7. 

 

7.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, dana 1.11.2019. godine. 

 

7.2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje u cijelosti važiti Pravilnik o odlasku na 

natjecanja u inozemstvu od dana 01.12.2018. godine, a koji je stupio na snagu 01.01.2019. 

godine. 

 

7.3. Za slučaj da ovim Pravilnikom nije uređena pojedina situacija glede prijave i/ili 

sudjelovanja hrvatske reprezentacije na međunarodnim natjecanjima i/ili što treće što je 

predmet ovog Pravilnika, konačnu odluku će donijeti nadležna tijela KSH i Sportske Komisije za 

pojedinu disciplinu, primjenjujući načelo pravičnosti i korektnog sportskog postupanja. 

 

7.4. Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika kao i ostalih Pravilnika i Uputa koje donosi KSH 

nadležan je KSH. 

 

 

Tajnik KSH 

Luka Markić 

 

________________ 


