
HRVATSKI PIKADO SAVEZ 
 

Stegovni pravilnik  
 

 
 Temeljem članka 39. Statuta Hrvatskog Pikado Saveza, Izvršni odbor Hrvatskog Pikado 
Saveza na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu, 14. svibnja 2005. godine donosi 
 
 

STEGOVNI PRAVILNIK HRVATSKOG PIKADO SAVEZA 
 

 

 I   OPĆI DIO 
 

Članak 1. 
 Stegovnim pravilnikom Hrvatskog Pikado Saveza (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuju se 

stegovni prekršaji, mjere za učinjene prekršaje i postupak za izricanje stegovnih mjera, pojedincima, 
ekipama, klubovima i odgovornim osobama na natjecanjima i izvan njih, kao i izvršenje stegovnih mjera. 

Članak 2. 
 Stegovni prekršaj je povreda športske i ostale discipline za koju stegovna komisija izriče stegovnu 

mjeru. Stegovni prekršaj može biti izvršen činjenjem ili ne činjenjem. Stegovni prekršaj je izvršen kada je 

prekršitelj činio ili bio dužan činiti, a posljedica toga je nastupila.  
Članak 3. 

 Za stegovni prekršaj po ovom Pravilniku odgovarat će svaki član Hrvatskog Pikado Saveza ako ga 
izvrši u republici Hrvatskoj kao i izvan njenih granica. 

Članak 4. 

 Nepoznavanje Pravilnika ne opravdava počinitelja prekršaja. Bodritelju ili pomagaču u činjenju 
prekršaja izreći će se stegovna mjera kao da ga je sam počinio.  

 
 

 II   SVRHA, ODGOVORNOST I STEGOVNE MJERE 

 
Članak 5. 

Svrha izricanja stegovnih mjera je slijedeća: 
- odgojni utjecaj na činitelja prekršaja 

- odgojni utjecaj na druge 

- sprečavanje činitelja da vrši prekršaje 
- čuvanje ugleda pikado športa 

Stegovna mjera za učinjeni prekršaj izreći će se činitelju bez obzira da li je u vrijeme vođenja 
stegovnog postupka i donošenja odluke činitelj i dalje aktivni natjecatelj ili obnaša funkciju odgovorne 

osobe.  

Članak 6. 
Pri izboru i odmjeravanju visine stegovne mjere uzimaju se u obzir težina i posljedice učinjenog 

prekršaja, okolnosti i način na koji je učinjen, moralne osobine činitelja, ponašanje prije i poslije učinjenog 
prekršaja, pobude činitelja u trenutku činjenja prekršaja te druge olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.  

Ukoliko se utvrde posebne olakšavajuće okolnosti, činitelju se može izreći blaža kazna od predviđene za 
učinjeni prekršaj.  

Ako je činitelj junior/ka, ili mlađi natjecatelj/ka, može se izreći blaža kazna od predviđene za taj prekršaj.  

Ako se utvrde naročito olakšavajuće okolnosti, činitelju se može izreći opomena ili ukor. 
 

Članak 7. 
Ako je izvršeno više prekršaja, stegovna mjere će se posebice izreći za svaki prekršaj. Više 

istovjetnih stegovnih mjera spojit će se, s tim da zbir ne može biti veći od općeg maksimuma, za tu vrstu 

stegovne mjere. 



Članak 8. 

 Stegovni postupak ne može se pokrenuti ako je od trenutka izvršenja prekršaja, odnosno od 

trenutka saznanja za prekršaj do podnošenja prijave, proteklo više od tri mjeseca ili po proteku od jedne 
godine ako se radi o posebnim slučajevima povreda društveno-športske etike kojima se narušava ugled 

pikado športa u zemlji i inozemstvu, te u slučajevima zlouporabe službenog položaja, krivotvorenja bilo 
kojeg važnog dokumenta, preuzimanje i zlouporaba funkcija drugih ovlaštenih osoba. 

Zastara stegovnog gonjenja nastupa po proteku jedne godine od dana podnošenja prijave. 

Zastara se prekida svakim aktom nadležnog stegovnog tijela povodom vođenja postupka. 
Apsolutna zastara stegovnog postupka nastupa po isteku tri godine od učinjenog prekršaja. 

Izrečena stegovna mjera mora se početi izvršavati najkasnije o roku jedne godine od dana 
pravomoćnosti izrečene stegovne mjere. 

Članak 9. 
 Pod pikado klubom podrazumijeva se pikado klub, i  pikado ekipa u sklopu registriranog kluba.  

 
Članak 10. 

 Natjecatelj je osoba koja je registrirana kod Hrvatskog Pikado Saveza. 

 
Članak 11. 

 Odgovorne osobe su: odgovorna osobe na natjecanju i odgovorne osobe izvan natjecanja. 

 Odgovorne osobe na natjecanju su: službene osobe i druge odgovorne osobe na natjecanju. 
 Službene osobe na natjecanju su: voditelji natjecanja, zastupnici pikado klubova i regionalnih 

saveza,  predstavnici Hrvatskog Pikado Saveza, članovi stegovne komisije, a na natjecanju u inozemstvu i 

vođa puta i njegov zamjenik. 
 Službene tehničke osobe na natjecanju su: zapisničar, spiker, članovi žirija za dodjelu priznanja i 

nagrada, osobe za popravak aparata, redari u dvorani i izvan nje i policajci. 
 Druge odgovorne osobe na natjecanju su: vođa puta klubova, članovi rukovodećih tijela 

Hrvatskog Pikado Saveza, članovi rukovodstva pikado klubova koji sudjeluju na natjecanju i njihove 
stručne osobe koje nisu u funkciji na natjecanju. 

 Odgovorne osobe izvan natjecanja su: stručne osobe i članovi rukovodećih tijela Hrvatskog Pikado 

Saveza te članovi uprava pikado klubova. 
 Stručne osobe su: treneri, sudci, kontrolori suđenja i natjecanja kao i službeni delegati. 

 Na ove osobe mogu se primjenjivati stegovne mjere predviđene za službene osobe, odgovorne 
osobe ili posebno predviđene mjere za stručne osobe. 

 
Članak 12. 

 Za prekršaje predviđene ovim Pravilnikom mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere: 

 
1. Za natjecatelje 

- opomena, javna opomena, ukor 

- zabrana nastupanja na određenom broju natjecanja u određenom rangu 
- zabrana natjecanja na svim rangovima na određeno vrijeme 

- isključenje iz organizacije na određeno vrijeme 

- doživotna diskvalifikacija 
 
2. Za odgovorne osobe 
- opomena, javna opomena, ukor 

- zabrana obavljanja funkcija na određeno vrijeme 

- doživotna diskvalifikacija 
 

3. Za sluţbene osobe 
- opomena, javna opomena, ukor 

- zabrana obavljanja funkcija službene osobe na određeno vrijeme 
- zabrana obavljanja svih funkcija na određeno vrijeme 

- doživotna diskvalifikacija 

 
 



4. Za stručne osobe 

- Opomena, javna opomena, ukor 

- zabrana obavljanja svih funkcija na određeno vrijeme 
- doživotna diskvalifikacija 

 
5. Za pikado klubove i ekipe 

- opomena, javna opomena, ukor 

- novčana kazna kao naknada štete uslijed učinjenog prekršaja 
- zabrana održavanja natjecanja u određenoj dvorani ili mjestu na određeno vrijeme 

- zabrana nastupanja na određenom broju i vrsti natjecanja na određeno vrijeme 
- zabrana nastupanja na svim natjecanjima na određeno vrijeme 

- oduzimanje bodova u ligaškom natjecanju 

- isključenje iz natjecanja 
- brisanje iz članstva Hrvatskog Pikado Saveza 

 
Članak 13. 

 Stegovna mjera zabrane organiziranja natjecanja u mjestu sjedišta kluba može se izreći najviše za 
4 ( četiri ) natjecanja ili vremenski od jednog mjeseca do dvije godine. 

 

Članak 14.  
 Stegovna mjera zabrane nastupanja za natjecatelja ili pikado klub ne može biti kraća od 1. 

(jednog ) mjeseca niti duža od 3 ( tri ) godine. Za to vrijeme natjecatelj ili pikado klub ne mogu nastupati 
ni na javnim priredbama. Pod mjerom zabrane nastupanja iz gornjih stavaka ovog članka podrazumijeva 

se i zabrana organiziranja natjecanja.  

 
Članak 15. 

 Stegovna mjera oduzimanja bodova pikado klubovima i ekipama sastoji se u smanjenju od 1 – 6 
bodova stečenih u natjecanjima. 

 

Članak 16. 
 Stegovna mjera isključenja iz natjecanja sastoji se u isključenju pikado kluba iz natjecanja koje je 

u tijeku ili koje predstoji , s pravom toga kluba da u slijedećem razdoblju natjecanja nastupa u 
neposredno nižem rangu natjecanja. 

 
Članak 17. 

 Stegovna mjera brisanja iz članstva Hrvatskog Pikado saveza povlači za sobom i zabranu 

postojanja i rada pikado kluba (ekipe). 
 

Članak 18. 
 Stegovna mjera zabrane obavljanja svih funkcija može se izreći u trajanju od 3 (tri) mjeseca do 3 

(tri) godine. Za to vrijeme natjecatelj ili odgovorna osoba ne može vršiti nikakvu javnu funkciju na 

natjecanjima ili organima upravljanja pikado organizacija i njihovim radnim tijelima. 
 

Članak 19. 
 Zabrana obavljanja funkcije službene osobe sastoji se u zabrani obavljanja dužnosti službenog 

delegata, sudca i trenera. Ova mjera ne može biti kraća od jednog mjeseca niti duža od tri godine. 
 

 

 
Članak 20. 

 Doživotna diskvalifikacija povlači zabranu svakog rada u pikado športu i ima trajno djelovanje. 
 

Članak 21. 
 Stegovna mjera raspuštanja imenovanog tijela odnosi se na predsjedništvo (izvršni odbor) ili 
radno tijelo predsjedništva u sastavu koje je bilo kada je izvršen prekršaj. 

 
 



Članak 22. 

 Za sve stegovne prekršaje koje učine natjecatelji, službene osobe, stručne osobe ili druge 

odgovorne osobe na natjecanju, može se i pikado klub kojemu osoba pripada izreći stegovna mjera 
navedena u članku 12. stavak 5. ovog Pravilnika, već prema težini činjenog prekršaja. 

 
 

III   DISCIPLINSKI PREKRŠAJI 

 
Članak 23. 

 Odgovorna osoba koja zlouporabi znak, zastavu, štambilj, izreći će se stegovna mjera zabrane 
obavljanja svih funkcija do jedne godine. 

 Ako radnju iz stavka 1. ovog članka učini iz koristoljublja ili u reklamne svrhe ili nastanu teže 

posljedice te izvrgne ruglu znak ili zastavu saveza, izreći će mu se stegovna mjera zabrane obavljanja svih 
funkcija do tri godine. 

 U ponovljenom slučaju ili ako nastupe naročito teške posljedice izreći će se mjera doživotne 
diskvalifikacije. 

 

Članak 24. 
 Natjecatelju ili odgovornoj osobi koja zlouporabi štambilj Hrvatskog Pikado Saveza izreći će se 

mjera zabrane obavljanja svih funkcija do jedne godine. 
 Ako radnju iz stavka 1. ovog članka učini iz koristoljublja ili nastanu teže posljedice, izreći će mu 

se stegovna mjera zabrane obavljanja svih funkcija do tri godine ili doživotna diskvalifikacija. 
 

Članak 25. 

 Odgovorna osoba: 
1. koja bez ovlaštenja zastupa Hrvatski Pikado Savez ili bez ovlaštenja uputi dopis ili telegram u 

ime Hrvatskog Pikado Saveza izreći će se mjera zabrane obavljanja svih funkcija do jedne 
godine. 

2. koja klevetom, vrijeđanjem ili iznošenjem netočnih podataka krnji ugled HPS-a, pikado 

djelatnika, pikado športa, ili ostalih pikado organizacija izreći će se mjera zabrane obavljanja 
svih funkcija od jedne do tri godine. 

 
Ako radnje iz stavka 1. i 2. ovog članka učini iz koristoljublja ili nastanu štetne posljedice za  

pikado šport izreći će se mjera doživotne diskvalifikacije. 

 
Članak 26. 

 Natjecatelj ili odgovorna osoba koja na bilo koji način vrijeđa, kleveće ili omalovažava natjecatelja 
ili odgovornu osobu u svezi sa njenim radom u pikado športu izreći će se mjera zabrane nastupanja do 

dvije godine, a odgovornoj osobi zabrane obavljanja svih funkcija do dvije godine. 
 

Članak 27. 

 Natjecatelju, pikado treneru koji fizički napadne drugu osobu izreći će se mjera zabrane 
nastupanja do dvije godine, a treneru zabrana obavljanja svih funkcija do tri godine. 

 U ponovljenom ili težem slučaju izreći će se mjera doživotne diskvalifikacije. 
 

Članak 28. 

 Natjecatelju, službenoj osobi ili drugoj odgovornoj osobi koja se na natjecanju reprezentacije, na 
natjecanju pikado kluba s inozemnom ekipom ili na nekom međunarodnom natjecanju nešportski i 

nedolično ponaša ili na drugi način narušava ugled reprezentacije i pikado športa izreći će se slijedeća 
disciplinska mjera: 

 Natjecatelju zabrana nastupanja najmanje šest mjeseci, a odgovornoj osobi zabrana vršenja svih 
funkcija najmanje jednu godinu. 

 U ponovljenom slučaju ili u slučaju nastupanja ili mogućnosti nastupanja težih posljedica, mora se 

izreći mjera doživotne diskvalifikacije. 
 

 
 



Članak 29. 

 Natjecatelju ili odgovornoj osobi koja zbog krivičnog djela bude pravomoćno osuđen na kaznu 

zatvora preko šest mjeseci, može se izreći mjera doživotne diskvalifikacije. 
 

Članak 30. 
 Odgovornoj osobi koja raspolaže sredstvima Hrvatskog Pikado Saveza, a sa njima nesavjesno i 

protivno odlukama Saveza postupa ili protivno propisima nadležnih tijela vrši materijalno-financijsko 

poslovanje, te uslijed toga nastupi materijalna šteta za Hrvatski Pikado Savez, izreći će se mjera zabrane 
vršenja funkcija do jedne godine. 

 Ako odgovorna osoba radnju iz stavka 1. ovog članka izvrši u cilju pribavljanja materijalne koristi 
za sebe ili drugog ili učini štetu HPS-u izreći će joj se mjera zabrane vršenja svih funkcija najmanje od 

jedne godine do doživotne diskvalifikacije. 
 

Članak 31. 

 Službenoj osobi koja za vršenje dužnosti na natjecanju naplati prijevozne troškove, dnevnice, ili 
naknadu za opremu protivno propisima HPS-a, izreći će se mjera zabrane vršenja dužnosti službene osobe 

najmanje tri mjeseca, a u težim ili ponovljenim slučajevima i doživotnu diskvalifikaciju. 
 

Članak 32. 

 Odgovornoj osobi koja zlouporabi položaj u pikado organizaciji, nagovori natjecatelja za prijelaz iz 
jednog kluba u drugi, izreći će se  mjera zabrane vršenja svih funkcija do šest mjeseci. 

 
Članak 33. 

 Pikado klub ili savez koji ne osigura nesmetano odvijanje natjecanja, dolazak i odlazak iz mjesta 
natjecanja službenim osobama pa zbog toga dođe do pokušaja ili samoga fizičkog napada publike na 

natjecatelje ili službene osobe ili dođe do nereda na samom natjecanju, izreći će se mjera za pikado 

klubove zabrana natjecanja na svom terenu za četiri natjecanja, pikado savezu novčana kazna do 
4.000,00 kn, a njihovoj službenoj osobi zabrana obavljanja svih funkcija do šest mjeseci. 

 Natjecatelju ili odgovornoj osobi koja riječima ili gestama na mjestima iz stavka 1. ovog članka 
potiče publiku da fizički napadne natjecatelje ili službene osobe ili koja izaziva nered na natjecanju, izreći 

će se mjera zabrane natjecanja do jedne godine, a odgovornoj osobi izreći će se  mjera zabrane vršenja 

svih funkcija od najmanje dvije godine do doživotne diskvalifikacije. 
 

Članak 34. 
 Natjecatelju ili odgovornoj osobi koja za vrijeme natjecanja, od vremena dolaska  ekipa u mjesto 

natjecanja do njihova odlaska iz mjesta natjecanja ili na samome natjecanju fizički napadne odgovornu ili 

službenu osobu ili natjecatelja, izreći će se mjera za natjecatelja zabrana natjecanja do jedne godine, a 
odgovornoj osobi zabrana vršenja svih funkcija od najmanje jednu godinu. 

 Ako je fizički napad u mjestima iz stavka 1. ovog članka učinjen od strane natjecatelja koji se 
natječe, ili od odgovorne osobe , natjecatelju će se izreći mjera zabrane natjecanja najmanje jednu 

godinu, a  odgovornoj osobi mjera zabrane vršenja svih funkcija od najmanje dvije godine do doživotne 
diskvalifikacije. 

 Ako je fizički napad izvršen na službenu osobu u prostoru za igru ili na mjestu na kome službena 

osoba vrši svoju dužnost, napadaču će se izreći mjera doživotne diskvalifikacije 
 

Članak 35. 
 Pikado klub ili ekipa koji napusti natjecanje ili izazove prekid natjecanja, izreći će mu se mjera 

zabrane nastupanja do šest mjeseci na svim natjecanjima ili novčana kazna od najmanje 2.000,00 kn, a 

službenoj osobi pikado kluba zabranu vršenja dužnosti službene osobe najmanje jednu godinu. 
 Odgovornoj osobi pikado kluba ili saveza koja nagovara natjecatelje da napuste natjecanje ili 

izazove prekid natjecanja, izreći će se mjera zabrane obavljanja svih funkcija najmanje jednu godinu. 
  

 
 

 

 
 

 



Članak 36. 

 Natjecatelju koji riječima ili gestom tijekom natjecanja izvan svog susreta potiče publiku i druge 

da neprimjereno reagiraju protiv odluka službenih osoba , a sve u cilju da izazove nered i prekid 
natjecanja, izreći će mu se mjera zabrane nastupanja na svim  natjecanjima do šest mjeseci. U 

ponovljenom slučaju ili na međunarodnom natjecanju izreći će mu se mjera zabrane nastupanja na svim  
natjecanjima do jedne godine. 

 Službenoj osobi pikado kluba koja na nesportski način reagira na odluke službenih osoba iz stavka 

1. ovog članka i time potiče publiku na negodovanje, a sve u cilju prekida natjecanja, izreći će se mjera 
zabrane vršenja svih funkcija do šest mjeseci. U ponovljenom slučaju ili na međunarodnom natjecanju 

izreći će mu se mjera zabrane obavljanja svih funkcija najmanje jednu godinu. 
 

Članak 37. 
 Natjecatelju koji se prije ili poslije završetka susreta odbije pozdraviti s protivnikom ili odbije 

primiti diplomu ili medalju, izreći će mu se mjera zabrane nastupanja na svim  natjecanjima do dva 

mjeseca. U ponovljenom slučaju ili na međunarodnom natjecanju izreći će mu se mjera zabrane nastupa 
na svim natjecanjima do šest mjeseci. 

 
Članak 38. 

 Treneru ili službenoj osobi koji/koja za osvježenje natjecatelja upotrijebi sredstva koja nisu 

dozvoljena, a to se nepobitno utvrdi, , izreći će se mjera zabrane vršenja funkcije trenera do jedne 
godine. 

 Natjecatelju koji uzme nedozvoljena stimulativna sredstva ili se odbije podvrći doping kontroli, 
izreći će mu se mjera zabrane natjecanja od jedne godine do doživotne diskvalifikacije, a odgovornoj 

osobi koja je bila suučesnik u toj radnji, izreći će se mjera doživotne diskvalifikacije. 
 

Članak 39. 

Natjecatelj ili stručna osoba koja se iz neopravdanih razloga ne odazove pozivu na pripreme ili 
natjecanje reprezentacije ili bez opravdanog razloga napusti iste, izreći će mu se mjera zabrane 

nastupanja na svim  natjecanjima do jedne godine, a stručnoj osobi zabrana vršenja stručne funkcije do 
jedne godine. Odgovornoj osobi pikado kluba koja sprečava natjecatelja ili stručnu osobu da se odazove 

pozivu u reprezentaciju, izreći će se mjera zabrane vršenja svih funkcija do šest mjeseci, a pikado klubu 

zabrana nastupanja do šest mjeseci. 
U ponovljenom slučaju, natjecatelju će se  izreći mjera zabrane natjecanja najmanje jednu 

godinu, stručnoj osobi zabrana vršenja stručne funkcije od najmanje jedne godine do doživotne 
diskvalifikacije, a pikado klubu zabranu nastupa na svim natjecanjima do jedne godine. 

 

Članak 40. 
 Stručna osoba koja bez opravdanog razloga ne dođe na natjecanje, a blagovremeno ne obavijesti 

organ koji ju je odredio, izreći će se mjera zabrane vršenja dužnosti službene osobe do šest mjeseci. 
 Ako je u pitanju natjecanje reprezentacije izreći će mu se mjera zabrane vršenja dužnosti 

službene osobe do jedne godine. 
 Ukoliko je nedolazak osobe iz stavka 1. ovog članka doprinio da se natjecanje ne održi, izreći će 

mu se mjera zabrane vršenja svih funkcija do jedne godine. 

 
Članak 41. 

 Službenoj osobi koja bez odobrenja rukovodioca natjecanja napusti natjecanje prije njegovog 
završetka ili odbije izvršiti svoju dužnost, izreći će se mjera zabrane vršenja dužnosti službene osobe do 

šest mjeseci. Ako se uslijed napuštanja natjecanja od strane službene osobe ne može nastaviti sa 

natjecanjem ili ako je napuštanje izvršeno na međunarodnom natjecanju, kao i u ponovljenom slučaju, 
izreći će mu se mjera zabrane vršenja svih funkcija do jedne godine. 

 
Članak 42. 

 Pikado klub ili pikado savez koji kao tehnički organizator natjecanja ne osigura ugovorene uvjete 
natjecanja, te na taj način onemogući održavanje istog, izreći će mu se mjera zabrane organiziranja 

natjecanja do jedne godine i novčano kazniti sa 2.000,00 kn. 

 
 

 



Članak 43. 

 Natjecatelju koji na osnovu neistinitog ili falsificiranog dokumenta i netočnih podataka izvrši 

registraciju, preregistraciju ili poništenje registracije ili se istovremeno vodi kao registrirani natjecatelj za 
dva ili više pikado kluba, izreći će mu se mjera zabrane nastupanja najmanje jednu godinu. 

 Pikado klubu i odgovornoj osobi koji sudjeluju u radnji iz stavka 1. ovog članka ili zna za izvršenje 
radnje pa ipak natjecatelja uvrsti u natjecanje, izreći će joj se mjera zabrane vršenja svih funkcija 

najmanje jednu godinu, a pikado klubu zabrana nastupanja do tri mjeseca 

 
Članak 44. 

 Službenoj osobi koja u trenutku pregleda natjecateljske iskaznice utvrdi da je ista neispravna, a o 
tome ne izvijesti rukovodioca natjecanja i organizatora natjecanja,  izreći će se mjera zabrane vršenja svih 

funkcija do jedne godine. 
 U ponovljenom slučaju ili ako nastupe teže posljedice, izreći će se  mjera zabrane vršenja svih 

funkcija od najmanje jedne godine do doživotne diskvalifikacije. 

 
Članak 45. 

 Pikado klub koji na zahtjev natjecatelja ili Hrvatskog Pikado Saveza  u za to određenom roku ne 
preda ispisnicu i natjecateljsku iskaznicu u postupku poništenja registracije u suglasju sa natjecateljskim 

pravilnikom, izreći će se mjera novčane kazne od 1.000,00 kn. 

 
Članak 46. 

 Natjecatelju koji nastupi na natjecanju za vrijeme dok mu traje suspenzija ili zabrana natjecanja, 
izreći će mu se nova mjera zabrane nastupanja do jedne godine. 

 
Članak 47. 

 Službenoj osobi koja pristupi natjecanju u stanju smanjene sposobnosti za obavljanje svoje 

funkcije, a u koje se sam doveo, izreći će mu se mjera zabrane vršenja funkcije službene osobe do jedne 
godine. U ponovljenom slučaju ili ako je to učinio na natjecanju reprezentacije ili je time doprinio da se 

natjecanje ne održi, izreći će mu se mjera zabrane vršenja svih funkcija od najmanje jednu godinu. 
 

 

 IV   NADLEŢNOSTI I POSTUPAK 
 

Članak 48. 
 Po ovom Pravilniku stegovni postupak vode i odlučuju Natjecateljsko-stegovna komisija HPS-a, 

odnosno stegovne komisije pikado saveza i klubova udruženih u HPS. 

 Po žalbi na odluku stegovne komisije pikado kluba rješava tijelo navedeno u Statutu pikado kluba, 
a po žalbi na odluku Stegovne komisije HPS-a rješava Izvršni odbor HPS-a kao drugostupanjsko tijelo. 

 
Članak 49. 

 Natjecateljsko-stegovnu komisiju Hrvatskog Pikado Saveza bira Izvršni odbor HPS-a s mandatom 

određenim Statutom HPS-a. 
 

Članak 50. 
Stegovna komisija pikado kluba nadležna je voditi postupak i izricati stegovne mjere za sve 

prekršaje navedene ovim Pravilnikom  izvršene od strane članova kluba, ako protiv njih nije pokrenut 
postupak pred višom stegovnom komisijom. 

 

Članak 51. 
 Natjecateljsko-stegovna komisija HPS-a raspravlja i odlučuje o svim prekršajima svojih članova 

koji se dogode na svim natjecanjima, stručnim skupovima i sličnim manifestacijama na kojima sudjeluju 
članovi odnosno klubovi i županijski savezi HPS-a. 

 

 
Članak 52. 

 Stegovni postupak se pokreće na temelju prijave ili po službenoj dužnosti. Prijavu može podnijeti 
svaka zainteresirana osoba ili organizacija. 



 

Članak 53. 

 Natjecateljsko-stegovna komisija HPS-a broji sedam članova, a punovažno odlučuje ako je 
sjednici prisutna većina članova. 

 Punovažne odluka donosi ako za njih glasuje većina prisutnih članova natjecateljsko-stegovne 
komisije. 

 

Članak 54. 
 Nikome se ne smije izreći stegovna mjera prije nego što je saslušan ili nije dao pisanu izjavu. Ako 

izvršitelj prekršaja po uredno iskazanom pozivu ne pristupi davanju izjave ili ne da pisano obrazloženje, 
odluka se može donijeti na osnovu raspoloživih podataka. 

 
Članak 55. 

 Automatska suspenzija izriče se onda kada je natjecatelj zbog nesportsko ponašanja isključen sa 

natjecanja. Suspenzija traje dok nadležno tijelo ne donese drugu odluku, a ista najviše može trajati 
mjesec dana. 

  
Članak 56. 

 Natjecateljsko-stegovna komisija odlučuje u formi koja mora biti pisano sačinjena i koja sadrži: 

- naziv i sastav tijela, vrijeme donošenja odluke ( datum održanja sjednice ) 
- protiv koga se donosi odluka 

- opis činjenog prekršaja, njegova obilježja i naziv 
- izrečenu stegovnu mjeru 

- pouku o pravnom lijeku 
Pisana odluka preporučeno se dostavlja prekršitelju, njegovom klubu i Izvršnom odboru 

Hrvatskog Pikado Saveza. 

 
Članak 57. 

 Protiv odluke prvostupanjskog tijela , može se izjaviti žalba drugostupanjskom tijelu u roku od 
sedam dana od prijema pisane odluke koji stoji na poštanskom žigu. 

 

Članak 58. 
 Izvršni odbor HPS-a kao drugostupanjsko tijelo, dužno je riješiti žalbu u roku od petnaest dana od 

dana dostave iste, računajući datum na poštanskom žigu. 
Drugostupanjsko tijelo povodom žalbe može donijeti slijedeće odluke: 

- odbiti žalbu i potvrditi odluku prvostupanjskog tijela 

- usvojiti žalbu i vratiti predmet prvostupanjskom tijelu na ponovno odlučivanje 
- usvojiti žalbu i donijeti drugu odgovarajuću odluku 

 
Članak 59. 

 Ako stranke u disciplinskom postupku nisu zadovoljne konačnom odlukom drugostupanjskog 
tijela, iste mogu tražiti arbitražu stalnog izbornog sudišta Hrvatskog olimpijskog 

 

 
Izvanredno ublaţavanje stegovne mjere 

 
Članak 60. 

 Temeljem molbe prekršitelja kojem je izrečena stegovna mjera, tijelo koje je donijelo konačnu 

odluku, može ga osloboditi od daljnjeg izdržavanja stegovne mjere ili može stegovnu mjeru ublažiti 
ukoliko nađe da postoje nove okolnosti koje bi utjecale na donošenje takve odluke , te da je izdržani dio 

stegovne mjere imao odgojno djelovanje na prekršitelja i da je ostvaren cilj izricanja stegovne mjere. 
 Prilikom odlučivanja o usvajanju ili neusvajanju molbe za izvanredno ublažavanje izrečene 

stegovne mjere, uvijek će se uzeti u obzir mišljenje prvostupanjskog tijela. 
 Molba za izvanredno ublažavanje izrečene stegovne mjere može se podnijeti nakon izdržane 

najmanje polovice stegovne mjere, kada se radi o izrečenoj mjeri na određeno vrijeme. 

 
 

 



 Izvršenje stegovne mjere 

 

Članak 61. 
 Odluka donesena u stegovnom postupku izvršava se čim postane izvršna i to: 

- uručenjem prvostupanjske odluke ako protiv nje nije podnesena žalba 
- istekom roka za žalbu ako ista nije podnesena 

- uručenjem drugostupanjske odluke ako protiv nje nije podnesena žalba 

- uručenjem odluke stalnog izbornog sudišta Hrvatskog olimpijskog odbora 
 

Članak 62. 
 Izvršenje odluke o stegovnom prekršaju provode županijski pikado savezi i nadležna tijela HPS-a. 

O svim pravomoćnim odlukama natjecateljsko-stegovne komisije vode evidenciju. Istodobno evidenciju 
vode i županijski pikado savezi za učinioce prekršaja iz svojih organizacija. Pored njih, tijela koja vrše 

registraciju i provode natjecanja, dužni su u okviru svojih nadležnosti voditi točnu evidenciju i brigu o 

striktnom izvršenju odluka o stegovnim prekršajima. 
 

Članak 63. 
 Ako činilac prekršaja u roku od dvije godine po izrečenoj stegovnoj mjeri ne izvrši novi stegovni 

prekršaj, smatrat će se kao da mu nije izrečena stegovna mjera. 

 Tijela i organizacije iz prethodnog članka obvezni su po službenoj dužnosti pratiti izvršenje odluke 
o stegovnom prekršaju. 

 
 

V   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 64. 
 Pikado organizacije su dužne uskladiti svoje stegovne pravilnike s odredbama ovog Pravilnika u 

roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 
Članak 65. 

 Ukoliko pojedina pikado organizacija nema svoj Stegovni pravilnik ili u roku iz članka 64. ne 
uskladi svoj Stegovni pravilnik s ovim Pravilnikom , primjenjivat će u svom djelovanju odredbe ovog 

Pravilnika. 

 
Članak 66. 

 Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku kako je donesen, a za tumačenje njegovih 
pojedinih odredbi nadležan je Izvršni odbor HPS-a. 

 
Članak 67. 

 Ovaj Pravilnik je usvojen od Izvršnog odbora Hrvatskog Pikado Saveza dana 14. 05. 2005. godine 

i stupa na snagu u roku od osam dana od dana usvajanja. 
 

 
 

 

 
U Zagrebu, 14. svibnja 2005.                                                                     

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Za Hrvatski Pikado Savez  

Predsjednik 
 

Ivica Ostojić 
 


