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OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način dodjeljivanja natjecanja, prava i dužnosti organizatora 
natjecanja, prava i dužnosti nadležne Strukovne komisije Hrvatskog zrakoplovnog saveza i 
druge odredbe značajne za provedbu natjecanja. 
 

Članak 2. 
 
Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se nad svim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, 
koja su navedena u Kalendaru natjecanja Saveza uz poštivanje strukovnih Pravilnika o 
sustavu natjecanja za svaku pojedinačnu zrakoplovnu disciplinu, a sukladno čl. 15. 
Poslovnika Strukovnih komisija Hrvatskog zrakoplovnog saveza. 
 

Članak 3. 
 
Na međunarodnim natjecanjima koja se održavaju u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se 
propisi Svjetske zrakoplovne federacije FAI, odredbe ovog Pravilnika podredno i na 
odgovarajući način, odredbe Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava 
zrakoplovnih sportskih natjecanja u RH te uvjetima sudjelovanja sportaša i sportskih klubova 
HZS na međunarodnim sportskim zrakoplovnim natjecanjima, te odredbe Zakona o sportu. 
 

Članak 4. 
 
Pravo i dužnost članica HZS i njihovih sportaša je da redovito nastupaju na natjecanjima 
navedenim u natjecateljskom Kalendaru HZS. 
 
 

KALENDAR NATJECANJA 
 

Članak 5. 
 
Prije početka svake natjecateljske sezone izrađuje se Kalendar natjecanja. 
 
Kalendar natjecanja izrađuje se na temelju dostavljenih prijedloga kalendara natjecanja od 
strane svake pojedine Strukovne komisije HZS za dotičnu zrakoplovnu granu, sukladno  
čl. 16. Poslovnika strukovnih komisija Hrvatskog zrakoplovnog saveza. 
 
U Kalendar natjecanja uvrštavaju se natjecanja IV. I V. stupnja koja su u organizaciji članica 
HZS, sukladno čl. 15. Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava zrakoplovnih 
sportskih natjecanja u RH te uvjetima sudjelovanja sportaša i sportskih klubova HZS na 
međunarodnim sportskim zrakoplovnim natjecanjima. U kalendar ulaze europska i svjetska 
FAI prvenstva na kojima sudjeluju zrakoplovne vrste RH. 
 

Članak 6. 
 
Prijedlog kalendara svih natjecanja za narednu natjecateljsku godinu, Strukovne komisije 
HZS u obvezi su dostaviti Stručnoj službi HZS zaključno sa danom 31.10. tekuće godine. 
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Navedeni vremenski rok dostave prijedloga kalendara natjecanja može podlijegati 
promjenama, određenim isključivo budućim vremenskim rokovima zadanim od strane 
Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske zajednice tehničke kulture. 
 

Članak 7. 
 
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor Hrvatskog zrakoplovnog saveza. 
 

Članak 8. 
 
Kalendarom natjecanja utvrđuje se mjesto, vrijeme i organizator pojedinog natjecanja. 
 

Članak 9. 
 
Nakon usvajanja, Kalendar natjecanja može podlijegati izmjenama. 
 
Izmjene u natjecanjima V. stupnja u isključivoj su zavisnosti formiranja FAI kalendara 
natjecanja za predstojeću kalendarsku godinu. 
 
Izmjene u natjecanjima IV. stupnja odnose se isključivo na izmjene lokacije i termina 
održavanja natjecanja. 
 
Izmjene Kalendara natjecanja potvrđuje nadležna Strukovna komisija HZS, te iste dostavlja 
Stručnoj službi HZS uz pisano obrazloženje. 
 

Članak 10. 
 
Ne postoje druge mogućnosti izmjene Kalendara natjecanja osim onih koje su definirane čl. 9. 
i čl. 24. st.2. ovog Pravilnika. 
 
Kalendar natjecanja objavljuje se na službenim internetskim stranicama HZS. 
 
 

DODJELA ORGANIZACIJE NATJECANJA 
 

Članak 11. 
 
Svaka Strukovna komisija HZS, u koordinaciji sa Stručnom službom HZS, raspisuje natječaj 
za dostavljanje kandidatura za organizaciju natjecanja. 
 

Članak 12. 
 
Svaka Strukovna komisija HZS odredit će ponaosob vremenski rok za raspisivanje natječaja 
iz čl. 11. ovog Pravilnika, a prema objektivnoj vremenskoj procjeni, potrebnoj za zaprimanje 
kandidatura za izradu prijedloga kalendara natjecanja, a u odnosu na zadani vremenski rok iz 
čl. 6. st.1. ovog Pravilnika. 
 

Članak 13. 
 
Kandidatura za organizaciju natjecanja mora sadržavati: 
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- Naziv organizatora 
- Mjesto i vrijeme održavanja natjecanja 
- Rezervni termin održavanja natjecanja (ukoliko je potrebno) 
- Odgovornu osobu/e natjecanja 
- Program natjecanja 
- Način prijave natjecatelja 
- Propisane uvjete za prisustvo natjecanju sukladno nadležnim propisima RH 
- Iznos kotizacije i šta ista obuhvaća 
- Smještaj i prehrana – ukoliko natjecanje traje više dana 
- Kontakt organizatora i odgovorne osobe natjecanja 

 
Članak 14. 

 
Po zaprimanju kandidatura za organizaciju natjecanja, Strukovna komisija HZS saziva 
sjednicu, razmatra sve pristigle kandidature i donosi prijedlog odluke o dodjeli pojedine 
kandidature članici HZS, a na osnovi najboljih ponuđenih uvjeta u kandidaturi koji 
obuhvaćaju kvalitetu provedbe natjecanja sukladno propisima FAI i HZS, kao i financijsku 
pristupačnost u odnosu na sudionike natjecanja. 
 

Članak 15. 
 
Odluku o dodjeli kandidature za državna prvenstva i međunarodna FAI prvenstva donosi 
Izvršni odbor HZS na svojoj prvoj narednoj sjednici, a na osnovi dostavljenog prijedloga 
odluke o dodjeli kandidature od strane svake pojedine Strukovne komisije HZS. 
 
Odluku o dodjeli kandidature za organizaciju Kup i Liga natjecanja RH donosi Strukovna 
komisija HZS. Predmetna odluka se dostavlja Stručnoj službi HZS na znanje. 
 

Članak 16. 
 
Kandidature na organizaciju svjetskih i europskih prvenstava FAI podnose se na način 
propisan aktima FAI, HOO, SDUŠ (Središnji državni ured za šport) i HZS Pravilnikom o 
uvjetima i kriterijima za isticanje kandidature za organiziranje međunarodnih manifestacija 
FAI. 
 
 

RASPIS NATJECANJA 
 

Članak 17. 
 
Organizator je obvezan, po zaprimanju odluke o dodjeli kandidature za organizaciju dotičnog 
natjecanja, načiniti Raspis natjecanja za isto. 
 
Raspis natjecanja sadržava najmanje sve podatke koji su propisani čl.13. ovog Pravilnika. 
 
Raspis može sadržavati i više podataka o natjecanju, ovisno o potrebi i vrsti natjecanja. Isto se 
prepušta na odluku i odgovornost dotičnom organizatoru. 
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Članak 18. 
 

Organizator je dužan najkasnije 30 dana prije početka natjecanja dostaviti raspis svim 
klubovima – članicama HZS, a koje u svojoj djelatnosti provode dotičnu zrakoplovnu granu u 
kojoj se organizira predmetno natjecanje. Organizator je dužan u istom vremenskom roku 
raspis dostaviti i Stručnoj službi HZS. 
 
Određeni rok dostave raspisa iz st.1. ovog članka može biti isključivo povećan, a radi 
zahtjevnosti u provođenju natjecanja pojedinih zrakoplovnih grana. 
 
Za određivanje novog, povećanog roka dostave raspisa zadužena je i ovlaštena nadležna 
Strukovna komisija HZS, a na temelju realne i stručne procjene razloga za isto. 
 

Članak 19. 
 
Ukoliko organizator natjecanja prekrši odredbe propisane čl.17. i čl.18. ovog Pravilnika, 
Izvršni odbor HZS može izreći kaznu dotičnom organizatoru u vidu od 1 do 3 godine zabrane 
organizacije svih vrsta zrakoplovnih natjecanja unutar HZS. 
 
Izvršni odbor HZS kaznu izriče samostalno, po utvrđenim nepravilnostima i/ili po pisanoj 
predstavci od strane nadležne Strukovne komisije HZS. 
 

 
IZMJENA TERMINA I/ILI LOKACIJE NATJECANJA 

 
Članak 20. 

 
Izmjena termina i/ili lokacije natjecanja iz čl. 9. st. 3. ovog Pravilnika dozvoljava se samo u 
slučaju više sile, koju organizator natjecanja nije mogao predvidjet, niti utjecati na istu, niti 
spriječiti istu. 
 

Članak 21. 
 
Ukoliko Strukovna komisija HZS utvrdi da je razlog izmjene termina i/ili lokacije održavanja 
natjecanja iz čl. 20. ovog Pravilnika, mogao biti spriječen od strane organizatora i da 
organizator nije poduzeo sve potrebne mjere za pravodobnu i nesmetanu provedbu istoga, o 
istome radi argumentiranu pisanu zabilješku, koju dostavlja Izvršnom odboru HZS.  
 

Članak 22. 
 
U slučaju utvrđivanja nepravilnosti pri organizaciji natjecanja od strane organizatora, a koje 
su rezultirale odgađanjem i/ili promjenom lokacije održavanja predmetnog natjecanja, Izvršni 
odbor HZS može izreći kaznu dotičnom organizatoru u vidu od 1 do 3 godine zabrane 
organizacije svih vrsta zrakoplovnih natjecanja unutar HZS. 
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OTKAZIVANJE NATJECANJA 
 

Članak 23. 
 
Otkazivanje dodijeljene organizacije natjecanja nije dozvoljeno. 
 

Članak 24. 
 
U slučaju otkazivanja natjecanja od strane imenovanog organizatora, Izvršni odbor HZS može 
izreći kaznu dotičnom organizatoru u vidu od 1 do 3 godine zabrane organizacije svih vrsta 
zrakoplovnih natjecanja unutar HZS. 
 
U iznimnim slučajevima, a ukoliko se radi o natjecanju od velike važnosti, Izvršni odbor HZS 
može, na prijedlog Strukovne komisije HZS, organizaciju otkazanog natjecanja dodijeliti 
novom organizatoru – članici HZS. 
 
 

VALIDNOST NATJECANJA 
 

Članak 25. 
 
Validnost natjecanja V. stupnja određuje se sukladno čl. 26. ovog Pravilnika, osim ukoliko 
isto nije već propisano od strane Svjetske zrakoplovne federacije FAI. 
 

 
Članak 26. 

 
Kako bi natjecanja iz IV. stupnja bila validna potrebno je sudjelovanje minimalno 6 (šest) 
sportaša iz 3 (tri) različita kluba – članice HZS, za svaku pojedinu disciplinu. 
 

Članak 27. 
 
Natjecanja koja nisu održana po propisanim pravilima FAI i HZS neće biti priznata. 
 
O validnosti održanih natjecanja odlučuje Izvršni odbor HZS, a na prijedlog nadležne 
Strukovne komisije HZS. 
 
 

OBVEZE ORGANIZATORA 
 

Članak 28. 
 
Organizator je dužan, u roku od 7 (sedam) dana, od dana završetka natjecanja, dostaviti 
Stručnoj službi HZS izvješće o provedenom natjecanju. 
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Članak 29. 
 
Izvješće o provedenom natjecanju obuhvaća: 
 

1. Pisani tekst o provedenom natjecanju 
2. Ovjerene rezultate sa natjecanja 
3. Slike sa natjecanja 
4. Video materijal ukoliko je isti snimljen 

 
Članak 30. 

 
Cjelokupno izvješće se dostavlja u elektroničkom obliku na službenu adresu elektronske pošte 
HZS, a u pisanom obliku na poštansku adresu HZS dostavljaju se rezultati i pisani tekst, koji 
moraju biti ovjereni potpisom i pečatom od strane direktora natjecanja i organizatora 
natjecanja. 
 
U slučaju kada zrakoplovne reprezentacije RH sudjeluju na svjetskim i europskim 
prvenstvima FAI za dostavu izvješća o nastupu istih zadužen je direktor reprezentacije ili 
druga osoba koju odredi nadležna Strukovna komisija HZS za svaku dotičnu zrakoplovnu 
reprezentaciju RH. 
 

Članak 31. 
 
Ukoliko organizator natjecanja HZS ne postupi sukladno čl. 28. i čl. 30. st.1. ovog Pravilnika, 
Izvršni odbor HZS izreći će mu kaznu zabrane kandidiranja za organizaciju zrakoplovnih 
natjecanja, u bilo kojoj zrakoplovnoj grani ili disciplini, za iduću godinu. 
 

Članak 32. 
 
Prilikom organizacije državnih prvenstava organizator je dužan isticati zastavu HZS i RH. 
 
Prilikom organizacije međunarodnih FAI prvenstava, organizator je dužan isticati zastavu 
FAI, HZS i RH. 
 

Članak 33. 
 
Svečano otvorenje prvenstava iz čl.32. ovog Pravilnika treba biti priređeno na prigodan način 
i ukoliko je moguće za vrijeme ne natjecateljskog dana, a prije početka natjecanja. 
 

Članak 34. 
 
Otvaranje prvenstva treba biti u znaku obilježja i simbola krovnih institucija HZS i/ili FAI, 
kao i simbola RH uz intoniranje državne himne, te vidljivo istaknutom zastavom RH, HZS 
i/ili FAI. 
 

Članak 35. 
 
Svečano otvorenje vodi osoba po izboru organizatora, a koja je najviša po funkciji i prisutna u 
zadano vrijeme. 
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Članak 36. 
 
Završetak natjecanja obilježava se svečanom dodjelom odličja HZS uz vidljivo istaknute 
simbole RH, HZS i/ili FAI. 
 

Članak 37. 
 
Odličja dodjeljuje osoba kako je propisano čl.35. ovog Pravilnika. 
 
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 38. 
 
Sve članice - organizatori natjecanja HZS u obvezi su postupati sukladno odredbama ovog 
Pravilnika. 
 

Članak 39. 
 
Ukoliko članice – organizatori natjecanja HZS ne budu postupali sukladno odredbama ovog 
Pravilnika, isto će se smatrati grubim kršenjem odredbi HZS, te podliježe čl. 61. Statuta 
Hrvatskog zrakoplovnog saveza. 
 

Članak 40. 
 
Ovaj Pravilnik donosi Izvršni odbor HZS i isti je zadužen za njegovo tumačenje. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 

Članak 41. 
 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Protokol državnih prvenstava HZS. 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, 05. prosinca 2017. godine 
 
 
 
Hrvatski zrakoplovni savez 
Predsjednik 
Robert Leško 


