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HJJS – PRAVILNIK O DELEGATIMA
Na temelju članka 24. stavka 1.alineje prve Statuta Hrvatskoj Ju-Jitsu Saveza (u daljnjem
tekstu: HJJS ) Skupština HJJS na svojoj sjednici održanoj dana 12. rujna 2015.godine donijela
je

PRAVILNIK O DELEGATIMA
HRVATSKOG JU – JITSU SAVEZA

OPĆE ODREDBE
Članak 01.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, postupak kandidature i način izbora,
delegiranje te prava i dužnosti delegata ( u daljnjem tekstu: delegat natjecanja ) na
Ju-Jitsu natjecanjima organiziranim u Republici Hrvatskoj.
(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na postupke delegata prije, za vrijeme i nakon
natjecanja.
Članak 02.
Za sva natjecanja članova Ju – Jitsu klubova i državne reprezentacije u Republici Hrvatskoj
obavezno se određuje delegat natjecanja.
Članak 03.
(1) Delegate natjecanja početkom kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja tekuće
godine, određuje i imenuje Izvršni odbor HJJS.
(2) Ukoliko se početkom godine do roka iz stavka 1.ovog članka nisu odredili delegati
natjecanja za tekuću godinu tada je Izvršni odbor HJJS dužan prilikom svog prvog
zasjedanja odrediti delegate natjecanja, te o tome odmah izvijestiti Nadzorni odbor
HJJS uz iscrpno obrazloženje zbog čega nije poštivan rok iz stavka 1.ovog članka.
Članak 04.
(1) Prijedlog za delegate natjecanja može staviti svaki član HJJS koji prijedlog mora biti
obrazložen, jer se u protivnom isti neće uzeti u razmatranje.
(2) Obrazloženi prijedlog sa životopisom predloženog kandidata za delegata natjecanja i
po javnom bilježniku ovjerenom izjavom predloženog kandidata za delegata
natjecanja da pristaje biti delegat natjecanja za slučaj imenovanja delegatom
natjecanja dostavlja se Izvršnom odboru u prosincu prethodne godine.
Članak 05.
Delegatom natjecanja može biti imenovana punoljetna potpuno poslovno i zdravstveno
sposobna osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
-

da poznaje međunarodna i domaća pravila Ju – Jitsu natjecanja,
da poznaje normativne akte HJJS,
da uživa ugled među Ju-Jitsu natjecateljima,
da poznaje najmanje jedan strani jezik,
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-

po mogućnosti da ima višu ili visoku stručnu spremu,te
da se protiv iste ne vodi stegovni postupak kod Stegovnog suda HJJS,
da se protiv iste ne vodi kazneni postupak u svezi sa sportom ili sportskom
djelatnosti.
Članak 06.

(1) U dogovoru sa organizatorom natjecanja i voditeljem sudačke službe delegat
natjecanja prije početka natjecanja provjerava prostorije i uvjete za smještaj
natjecatelja ( garderobni smještaj ) te mjesto za mjerenje tjelesne težine natjecatelja,
provjerava da li je nazočan liječnik i sudac, te provjerava ispravnost opreme,
ispravnost borilišta, temperaturu zraka na borilištu, čistoću borilišta, prisutnost
redarske službe i njen razmještaj i sve ostalo što se za neku vrstu natjecanja nađe
potrebnim.
(2) Ukoliko delegat natjecanja prilikom nadzora opisanog u prethodnom stavku ovog
članka ustanovi bitne propuste dužan je bez odgode o tome izvjestiti organizatora
natjecanja, te od istog zatražiti da se uočeni nedostaci otklone u najkraćem mogućem
razumnom roku.
(3) Nakon što delegat natjecanja bude izvješten od organizatora da su nedostaci
uklonjeni isti je dužan odmah izvršiti ponovni pregled.
(4) O svim uočenim nedostacima i otklanjanju nedostataka delegat natjecanja sačinjava
zapisnik koji će nakon završetka natjecanja dostaviti HJJS.
(5) Bez suglasnosti delegata natjecanja ne može se dopustiti početak natjecanja.
(6) Nakon izvršenog ždrijeba i izvršenog delegiranja sudaca po borilištima ima pravo
uvida u raspored sudaca po borbama te u opravdanom slučajevima mogućnost
sugestije vodstvu sudaca za izmjene u delegiranju, a u cilju poboljšanja kvalitete
suđenja ili izbjegavanja suđenja klubskih pripadnih sudaca.
(7) U suradnji s tehničkim organizatorom natjecanja delegat natjecanja organizira
protokol otvaranja natjecanja, izlazak natjecatelja i sudaca i dr.
(8) Delegat natjecanja osobito mora voditi računa o pravilnom postavljanju zastava,
grbova i drugih obiljećja država, županija, gradova ili općina, te obilježja sudionika
natjecanja ( klupske zastave i dr. ), kao i o intoniranju državnih himni.
(9) Delegat natjecanja kao službeni predstavnik HJJS pozdravlja sudionike natjecanja i
publiku te otvara natjecanje ukoliko organizator za taj čin nije odredio posebnu
osobu.
Članak 07.
(1) Za vrijeme natjecanja delegat natjecanja posebnu pozornost posvećuje urednom
obavljanju natjecanja, ponašanju natjecatelja i trenera, njihovom točnom izlasku na
borilište, te u svrhu poboljšanja natjecanja ima pravo izdavati izravne naredbe
osobama određenima za redare natjecanja.
(2) Delegat natjecanja jedina je ovlaštena i odgovorna osoba za ocjenu ugroženosti
zdravlja, tjelesnog integriteta ili života natjecatelja, službeno delegiranih osoba ili
publike, te sukladno ocjeni donosi odluke o prekidu i nastavku natjecanja.
Članak 08.
(1) U dogovoru sa tehničkim organizatorom delegat natjecanja se brine da se protokol
odličja odvija po normama propisanima odgovarajućim Pravilnikom, surađuje u
ostvarivanju programa medijskog praćenja natjecanja, sudjeluje u pratnji
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predstavnika domaćina koji uručuje odličja, te nakon njega i nakon uručenih odličja
čestita nagrađenim natjecateljima.
(2) Nakon završene podjele odličja i proglašenju najuspješnijih delegat natjecanja zatvara
natjecanje.
Članak 09.
Delegat natjecanja ima pravo i dužnost uvida u isplatu materijalnih prava službeno
delegiranim osobama na natjecanju kao i pravo savjetodavno intervenirati kod tehničkog
organizatora za slučaj eventualnih prijepora.
Članak 10.
Delegat natjecanja po završenom natjecanju mora:
-

-

-

osigurati da se sva dokumentacija vođena za vrijeme borbi (zapisnici, bodovne liste i
dr.) uredno sakupi, kronološkim redom složi i uloži u odgovarajuće folije i omote spisa
te takva preda HJJS odmah po završetku natjecanja, a najkasnije prvi idući dan po
završetku natjecanja,
osigurati da se sve video snimke sa natjecanja uredno dostave HJJS sukladno
određenju iz prednje alineje,
u roku od sedam dana nakon završenog natjecanja dostaviti HJJS iscrpno izvješće o
svim važnijim događanjima na natjecanju, a poglavito o stegovnim prijestupima
(djelima), izrečenim mjerama na licu mjesta, prijedlozima za pokretanje stegovnog
postupka, te propustima sudaca i organizatora na natjecanjima kao i o urednom
obavljanju dužnosti liječnika i redarstvene službe, uz zapažanje o ponašanju i
zainteresiranosti publike tijekom natjecanja,
zatražiti od dežurnog liječnika njegovo izvješće o svim poduzetim radnjama koje je isti
tijekom natjecanja poduzeo.
Članak 11.

(1) HJJS dostaviti će najkasnije sedam dana prije početka natjecanja svakom delegatu
natjecanja uvez normativnih akata HJJS te su delegati natjecanja tijekom čitavog
natjecanja dužni imati kod sebe te normativne akte.
(2) Nakon podnošenja izvješća iz članka 10. ovog Pravilnika delegat natjecanja je dužan
normativne akte HJJS iz prethodnog stavka ovog članka vratiti HJJS.
Članak 12.
Ukoliko se natjecanje održava izvan mjesta stalnog prebivališta delegata natjecanja tada će
tehnički organizator natjecanja ili HJJS nadoknaditi imenovanom delegatu natjecanja
troškove putovanja i dnevnice prema vremenu provedenom na putu, sukladno pozitivnim
propisima Republike Hrvatske i pravilima HJJS, kao i troškove eventualnog noćenja i
prehrane.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik može se dopunjavati i izmijeniti u postupku i na način na koji se isti donosi.
Članak 14.
Autentično tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje isključivo Izvršni odbor HJJS.
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Članak 15.
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku
korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja, a objavljuje se na internetskim
stranicama HJJS.

Predsjednik HJJS:
_____________________
Ilija Ćavarović, dipl.ing.el.
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