
Stranica 1 

Na temelju članka 50. Statuta Hrvatskoga plivačkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog plivačkog saveza 

na sjednici održanoj 05.09.2020.g. u Opatiji donio je 

 

 

PRAVILNIK O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA 

HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se temeljni princip u organiziranju i radu plivačkih sudaca Hrvatskog 

plivačkog saveza (u daljnjem tekstu: HPS), utvrđuju se uvjeti za stjecanje zvanja plivačkog suca i 

sudačkog instruktora, rangiranje, nadležnost, kao i drugi odnosi bitni za rad plivačkih sudaca i sudačkih 

instruktora. 

 

Članak 2. 

 

Organizacija kojoj pripada sudac mora biti članica Hrvatskog plivačkog saveza. 

 

Članak 3. 

 

Organizacija kojoj pripada sudac može imati svog povjerenika koji komunicira sa Regionalnim 

sudačkim povjerenikom.  Regionalne sudačke povjerenike imenuje Sudačka komisija HPS-a. 

 

 

Članak 4. 

 

Sva plivačka natjecanja na području Republike Hrvatske nadziru i provode suci koji su to zvanje stekli 

po odredbi ovog Pravilnika i po Pravilima Međunarodne plivačke federacije – FINA, kao i svi suci 

koji su to zvanje stekli temeljem odredbi prethodnih Pravilnika o sudcima HPS-a. Na svim plivačkim 

natjecanjima suci su dužni provoditi FINA pravila. 

 

Članak 5. 

 

(1) Plivački sudac može postati svaka osoba između 16 i 65 godina s prijavljenim prebivalištem 

u Republici Hrvatskoj,  koja položi ispit za plivačkog suca. 

 

(2) Osobe mlađe od 18 godina moraju imati pisanu suglasnost roditelja, skrbnika ili staratelja. 

 

Članak 6. 

 

Plivački sudac ne može biti: 

a) osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo, kao i osoba protiv 

koje se vodi kazneni postupak, 

b) b) osoba koja je suspendirana odlukom mjerodavnog tijela saveza ili protiv koje se vodi 

stegovni postupak 

Kandidati su potvrde o nekažnjavanju dužni dostaviti na zahtjev Izvršnog odbora HPS-a ili  Sudačke 

komisije HPS-a. 
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Članak 7. 

 

Kategorije i oznake kategorija sudaca su: 

 
Regionalni plivački sudac (R) 

Nacionalni plivački sudac (N) 

Nacionalni plivački sudac – starter (NS) 

Vrhovni plivački sudac (V) 

Vrhovni plivački sudac sa statusom 

međunarodnog plivačkog suca 

(MV) 

Nacionalni/vrhovni plivački sudac sa statusom 

međunarodnog plivačkog startera 

(MS) 

 

Članak 8. 

 

(1) Regionalni plivački sudac ima pravo obnašati sve sudačke dužnosti, osim dužnosti startera i 

vrhovnog suca, na natjecanja koja organizira klub, gradski, županijski ili regionalni savez, a 

koja ujedno nisu međunarodna natjecanja u FINA i/ili LEN kalendaru. 

(2) Nacionalni plivački sudac ima pravo obnašati sve sudačke dužnosti, na svim natjecanjima 

licenciranima od strane HPS-a kao i na međunarodnim natjecanjima koja se organiziraju u RH, 

osim dužnosti vrhovnog suca i startera. 

(3) Nacionalni plivački sudac-starter ima pravo obnašati sve sudačke dužnosti, na svim 

natjecanjima licenciranima od strane HPS-a kao i na međunarodnim natjecanjima koja se 

organiziraju u RH, osim dužnosti vrhovnog suca. 

(4) Vrhovni plivački sudac ima pravo obnašati sve sudačke dužnosti i rukovoditi svim natjecanjima 

licenciranim od strane HPS-a, kao i na međunarodnim natjecanjima koja se organiziraju u RH, 

u skladu s FINA sudačkim pravilima. 

(5) Međunarodni Vrhovni plivački sudac i međunarodni starter imaju pravo obnašati sve sudačke 

dužnosti na međunarodnim natjecanjima koja se organiziraju u i izvan RH, u skladu s FINA 

sudačkim pravilima. 

 

Članak 9. 

 

Rangiranje sudaca i njihovo napredovanje: 

a) Rangiranje sudaca provode regionalni sudački povjerenici i vrhovni suci na temelju dolazaka, 

odazivanja, ponašanja, znanja i ocjena. 

b) Suci su dužni svake dvije godine obnoviti licencu prisustvovanjem seminaru za plivačke 

suce. Regionalni sudac postaje svaki član koji položi teorijski i praktični dio ispita za 

plivačke suce. 

c) Svaki regionalni sudac svojim redovitim odazivanjem, dolaskom na natjecanja, zalaganjem, 

ponašanjem, znanjem i dobivenim ocjenama, nakon dvije godine aktivnog sudačkog iskustva 

može postati nacionalni sudac. 
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d) Nacionalni sudac osim poslova koje je radio kao regionalni sudac može obavljati poslove 

nacionalnog suca. Svaki sudac svojim zalaganjem kroz natjecanja i željom za napredovanjem 

ima mogućnost doći na poziciju suca stila ili startera. 

e) Vrhovni sudac se postaje konstantnim suđenjem na poziciji nacionalnog suca pod 

mentorstvom Vrhovnog suca. Vrhovni sudac dužan je predložiti kandidata regionalnom 

sudačkom povjereniku i Sudačkoj komisiji te ih obavještavati o njegovom napredovanju. 

f) Međunarodni sudac se može postati nakon 5 godina aktivnog i kontinuiranog suđenjem na 

poziciji vrhovnog suca (za startera na poziciji startera), a predlaže ga Sudačka komisija HPS-

a te odobrava IO HPS-a. 

g) Plivački sudac koji nije sudio u protekle dvije godine najmanje 4 natjecanja koja su u 

kalendaru HPS-a, podliježe provjeri sudačkog znanja za kategoriju u kojoj se nalazi. 

 

Članak 10. 

 

Svi plivački suci dužni su poštivati i provoditi odredbe Kodeksa ponašanja plivačkih sudaca HPS-a, 

koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tijekom obnašanja svih službenih dužnosti (natjecanja, sastanci i 

dr.). 

 

Članak 11. 

 

(1) Seminar i ispit za plivačke suce provodi sudački instruktor kojeg imenuje Sudačka komisija, a 

za sastavljanje ispita i održavanja baze pitanja odgovorna je Sudačka komisija.  Sudačka 

komisija je dužna pripremiti  materijal i ispite za sve polaznike seminara u dogovoru sa 

Instruktorom i/ili regionalnim sudačkim  povjerenikom. 

(2) Seminari za plivačke suce održavaju se minimalno jednom godišnje u svakoj regiji, a 

organiziraju ih regionalni sudački povjerenici. Regionalni sudački povjerenici dužni su 

obavijestiti Sudačku komisiju o pripremi predstojećeg seminara i ispita za plivačke suce. 

(3) Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Svaki kandidat mora imati više od 70 % točno 

odgovorenih pitanja na teorijskom dijelu ispita, da bi položio ispit. Praktični dio ispita odvija 

se na slijedećem natjecanju u dogovoru između instruktora i polaznika seminara.  Sudački 

instruktor je dužan obavijestiti regionalnog povjerenika, Sudačku komisiju i organizatora 

seminara o kandidatima koji su stekli uvjete za zvanje plivačkog suca. 

(4) Troškove seminara i ispita snosi članica HPS-a koji ih organizira. 

(5) Sudačkom instruktoru će biti isplaćeni putni troškovi i naknada za provedeni seminar i ispit. 

(6) Odluku o visini naknade, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, donosi IO HPS-a na početku 

svake natjecateljske sezone. 
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Članak 12. 

 

(1) Registracija sudaca obavlja se sukladno Pravilniku o registracijama članova HPS-a.  Nakon 

registracije svaki će sudac dobiti sudačku iskaznicu, koju je dužan istaknuti na vidljivom 

mjestu. 

(2) Sudačka iskaznica sadrži sljedeće podatke o sucu: 

• ime i prezime 

• fotografiju 

• registracijski broj 

• kategoriju suca (R, N, NS, V, MS, MV) 

 

Članak 13. 

 

Izbor plivačkih sudaca za dužnosti na natjecanjima s licencom HPS-a vrši regionalni sudački 

povjerenik u suradnji s organizatorom natjecanja, a izbor vrhovnog suca vrši Sudačka komisija i 

sudački povjerenik regije u kojoj se natjecanje održava. 

 

Članak 14. 

(1) Vrhovni sudac i/ili regionalni sudački povjerenik imaju obvezu nadgledati rad svih sudaca na 

natjecanju te ocjenjuje svakog suca, ocjenama 1-5 sukladno sljedećoj tablici: 

 
1 Loš Ne zadovoljava ni minimalne zahtjeve za taj položaj i taj nivo natjecanja 

2 Dovoljan Zadovoljava, ispunjava minimalne zahtjeve 

3 Dobar Zadovoljava sve zahtjeve za Iznad zahtjeva je za ovaj nivo natjecanja, 

daje dodatni pozitivan doprinos ovaj nivo natjecanja 

4 Vrlo dobar Iznad zahtjeva je za ovaj nivo natjecanja, daje dodatni pozitivan doprinos 

5 Odličan Izvrstan u radu, znatno iznad zahtjeva, daje dodatni pozitivan doprinos 

 

(2) Pri ocjenjivanju obnašanja dužnosti sudaca na natjecanjima vrhovni sudac mora uzeti i 

slijedeće parametre: 

 

(3) Vrhovni sudac i/ili regionalni sudački povjerenik ima obvezu ostaviti  ocjene na zahtjev 

Sudačke komisije. 

 

Članak 15. 

 

(1) Suci kao službene osobe na svim natjecanjima dužni su nositi bijelu odoru osim u slučaju kada 

je odlukom organizatora drukčije određeno. 

 

(2) Sudačka odora mora biti čista i uredna, a sastoji se od: 

• bijele majice s logom HPS-a 

• bijelih hlača ili bijele suknje 

Pozornost prati odvijanje natjecanja i plivača, ne dozvoljava da ga u radu ometaju vanjski 

utjecaji 

Držanje kolege ga cijene, dobro surađuje sa ostalima, zadržava prijateljsko, mirno i 

neagresivno držanje čak i u stresnim situacijama 

Pouzdanost može se na njega računati, uvijek se odaziva na vrijeme, obavještava rukovodstvo 

o svom izbivanju 

Ukupni dojam uzimajući u obzir sve faktore – ukupni dojam o sucu 
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• bijele kape ili šešira za suđenje na otvorenom bazenu 

• udobne bijele obuće 

 

Članak 16. 

 

(1) Plivački sudac za suđenje na natjecanjima treba dobiti sudačku naknadu određenu bruto 

iznosom. 

 

(2) Sudačku naknadu određuje IO HPS-a na početku svake natjecateljske godine. Ta odluka 

sastavni je dio ovog Pravilnika. 

 

(3) Sudačku naknadu isplaćuje priređivač ili organizator natjecanja na osobne žiro račune  sudaca, 

najkasnije 14 dana od završetka natjecanja. 

 

Članak 20. 

 

Aktivni natjecatelj ili trener, registriran za tekuću natjecateljsku godinu pri HPS-u, ne može se 

delegirati za suca na natjecanju na kojem nastupa kao natjecatelj ili obavlja dužnost trenera i/ili 

delegata kluba. 

 

Članak 21. 

 

Priređivač natjecanja dužan je snositi putne troškove i troškove smještaja (puni pansion u hotelu s 

minimalno 3 zvjezdice) za vrijeme trajanja natjecanja vrhovnom sucu i starteru, kojima je mjesto 

boravka izvan mjesta održavanja natjecanja, te isplatiti naknade sukladno odluci o visini naknada koju 

donosi IO HPS-a. 

 

Članak 22. 

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika provode se na način i po postupku njegova donošenja. 

 

Članak 23. 

 

(1) Suci stegovno odgovaraju za povredu sudačke dužnosti i ovog Pravilnika. 

 

(2) Stegovni postupak vodi se sukladno odredbama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti HPS-a. 

 

Članak 24. 

 

Tumačenje odredbi ovog pravilnika i njegovih priloga daje Sudačka komisija IO HPS-a. Za sve 

sporove i nesuglasice vezana uz rad i odluke sudaca nadležna je Sudačka komisija. 

Slučajeve koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom, a tiču se sudaca, suđenja i sudačkih instruktora, 

rješavati će Sudačka komisija IO HPS-a. 
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Članak 25. 

 

(1) Ovaj Pravilnik donio je Izvršni odbor HPS-a na svojoj sjednici od 05.09.2020.g. 

 

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja Odluke Izvršnog odbora HPS-a o njegovom 

donošenju. 

       

        Predsjednik IO HPS-a 

         

        Vladislav Veselica 

 

 

Prilog pravilniku: 

Kodeks ponašanja plivačkih sudaca HPS-a 
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KODEKS PLIVAČKIH SUDACA HPS-a 

 

Mi, plivački suci obvezujemo se da ćemo se ponašati u skladu s načelima Kodeksa i time pruzimamo 

odgovornost za svoje djelovanje. 

1) Na plivačkim natjecanjima koja su u kalendaru Hrvatskog plivačkog saveza suditi mogu samo 

suci s položenim sudački ispitom i licencom. 

2) Za suđenje je potrebna dobra fizička sprema te dobar ili korigiran vid i sluh. 

3) Plivački suci trebaju biti odjeveni u bijele odore, osim ako organizator, priređivač natjecanja 

i/ili HPS ne propiše i osigura drugačiju odjeću koja, u svakom slučaju mora biti jednaka za sve 

suce. 

4) Plivački sudac mora dobro poznavati pravila i biti upoznat sa svim novostima i promjenama 

istih. 

5) Plivački sudac mora biti nepristran i objektivan, svojim suđenjem svim plivačima mora 

osigurati jednake uvjete natjecanja i plivanja, te ni u kojim okolnostima ne smije oštetiti niti 

jednog plivača. 

6) Sucima je zabranjeno konzumiranje alkohola i opijata prije ili tijekom obnašanja službenih 

dužnosti (natjecanja, sastanci i dr.). 

7) Na bazenu za vrijeme trajanja natjecanja (na radnom mjestu) nije dozvoljena upotreba mobilnih 

uređaja osim u slučaju hitnosti ili unaprijed najavljenog poziva. U tom slučaju sudac bi morao 

naći zamjenu koja će pokriti i njegovo sudačko mjesto, javiti se vrhovnom sucu ili sucu tehnike 

i za vrijeme telefoniranja ne biti uz bazen. 

8) Sudac ne smije napustiti radno mjesto ukoliko se nije javio vrhovnom sucu ili sucu tehnike koji 

će u slučaju da sudac napušta svoje mjesto naći zamjenu istom. 

9) Sudac se na bazenu mora ponašati primjereno i suzdržano te poštivati odluke vrhovnog suca i 

vodstva natjecanja. 

10) Sudac ne smije u vrijeme natjecanja razgovarati s plivačima, mora zadržati neutralan stav (ne 

prikazivati klupsku pripadnost), te ni u kom slučaju ne smije javno i glasno navijati. 

11) Sudac ne smije kritizirati i/ili tumačiti odluke drugih sudaca, osim s dotičnim sucem i/ili s 

vrhovnim sucem i sucem tehnike i to u pauzi ili nakon natjecanja. 

12) Zabranjen je razgovor i davanje bilo kakvih izjava gledateljima, trenerima i predstavnicima 

medija o samom suđenju i natjecanju osim uz dozvolu vrhovnog suca. Za sve nejasnoće i 

postavljene upite sudac će ih uputiti na vrhovnog suca. 

13) Suci moraju poštivati povjerljivost rada organizacije, suzdržati se od rasprave o povjerljivim 

pojedinostima slučaja izvan nje, osim kada to u prilagođenom obliku ima obrazovnu svrhu 

obrazloženja primjene pravila bilo trenerima bilo natjecateljima. U tom slučaju upit se upućuje 

na vrhovnog suca koji daje pojašnjenja. Sudac je dužan odgovoriti na svako pitanje vrhovnog 

suca i obrazložiti svoju odluku, a vrhovni sudac svoju odluku može obrazložiti delegatu kluba 

ili natjecatelju. 
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14) Na natjecanju na kojem sudi, sudac ne smije istovremeno obnašati nikakvu drugu funkciju 

osim sudačke (npr. Trener, voditelj ekipe, dužnosnik natjecanja i sl...) 

15) Suci su dužni na poziv za suđenje odgovoriti u najkraćem mogućem roku kako bi se u slučaju 

spriječenosti mogao pozvati i angažirati drugi sudac. 

16) Na bazen se dolazi najkasnije 15 minuta prije natjecanja. U slučaju kašnjenja bez prethodne 

najave, valjanog razloga ili isprike vrhovni sudac i voditelj sudaca mogu suca koji kasni 

odstraniti s natjecanja ukoliko je broj sudaca dostatan za održavanje natjecanja. 

 

 


