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P R A V I L N I K 
 

O NATJECANJIMA HRVATSKOG BOKSAČKOG SAVEZA 
 

Članak 1. 
Pravilnik propisuje opće odredbe o održavanju i organiziranju natjecanja u boksu na teritoriju 
Hrvatske. 
Županijski boksački savezi, gradski savezi i organizacije udružene u Hrvatski boksački savez 
svojim pravilnicima i propozicijama reguliraju ona pitanja koja nisu regulirana ovim 
Pravilnikom. 
 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik donosi IO HBS-a na prijedlog Natjecateljske komisije. 
Pravilnici i Propozicije iz članka 1. donose se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.  
U slučaju suprotnosti odredaba Pravilnika i Propozicija koje donose druge boksačke 
organizacije iz članka 1. ovog Pravilnika, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika. 
 

Članak 3. 
Sustav natjecanja utvrđuje Skupštine Hrvatskog boksačkog Saveza kao najviši organ Saveza. 
Sustav natjecanja obuhvaća: 
a) opće uvjete za održavanje natjecanja, 
b) vrstu natjecanja, 
c) broj momčadi sudionica i pojedinaca sudionika u natjecanju, 
d) vrijeme provođenja natjecanja, 
e) način stjecanja prava sudjelovanja na natjecanju, 
f) način gubljenja prava sudjelovanja u natjecanju, 
g) vrsta prostora za natjecanje (otvoreni, pokriveni, ring), 
h) način utvrđivanja redoslijeda, 
i) sprečavanje nereda na športskim natjecanjima. 
 

Članak 4. 
Prvenstvena natjecanja hrvatske provode se u disciplinama: pojedinaca i ekipnog (klupskog 
dijela) te regionalnog dijela za seniore, U22, mlađe seniore, juniore, kadete i mlađe kadete u 
muškoj i ženskoj konkurenciji.  
Sustavi natjecanja su: 
a ) liga klubova u svim dobnim skupinama (1. Hrvatska boksačka liga i 1. Hrvatska boksačka 
liga/mladi) sa natjecanjem u svim dobnim, spolnim i težinskim skupinama  
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b ) Pojedinačna Prvenstva države je turnirsko natjecanje u svim dobnim, spolnim i težinskim 
skupinama 
c ) Turnirska natjecanja (klupska, gradska, županijska i regionalna) u svim dobnim, spolnim i 
težinskim skupinama 
 

Članak 5. 
Propozicije natjecanja donosi organ koji rukovodi natjecanjem. Nadležni organ dužan je na 
vrijeme dostaviti sudionicima propozicije natjecanja, a najkasnije sedam (7) dana prije početka 
natjecanja. 
 

Članak 6. 
Osnovna natjecanja održavaju se na području gradova.  
 

Članak 7. 
Propozicijama natjecanja može se regulirati pravo nastupa boksača u odnosu na godine 
starosti, odredbe o pravu nastupa sportaša itd. 
 

Članak 8. 
Izvršni odbor Hrvatskog boksačkog saveza svake godine, najkasnije do kraja prosinca, utvrđuje 
kalendar prvenstvenih, kvalifikacijskih, ligaških i turnirskih natjecanja, natjecanja 
reprezentacija i drugih međunarodnih susreta, te posebnih manifestacija i aktivnosti za iduću 
godinu. 
Na osnovu prihvaćenog kalendara, udruženi savezi i organizacije utvrđuju svoje kalendare. 
Pojedina natjecanja nižih organizacija, uz suglasnost udruženih saveza, unose se u kalendar 
HBS-a, s time što su u tom slučaju obvezna za sve organizacije. 
 

Članak 9. 
Kalendar natjecanja može se mijenjati samo u izuzetnom i opravdanom slučaju. 
Odluku o izmjeni kalendara donosi Izvršni odbor HBS-a. 
 

Članak 10. 
Organizator natjecanja obvezan je: 
a) na vrijeme osposobiti prostor natjecanja (FOP) prema Propozicijama 
natjecanja, bod-mašinu od Swiss-timinga, računalo i printer te ostale instalacije, 
b) pripremiti ring i sve dodatke ringa, 
c) pripremiti boksačke rukavice i štitnike glave, 
d) pripremiti dovoljno stolova i stolica prema nacrtu FOP-a , 
e) pripremiti obrasce i ostalu dokumentaciju za vođenje mečeva i cijelog natjecanja, 
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f) pripremiti tablice s ispisom naziva boksača i klubova, 
g) osigurati svlačionice za klubove, boksače i suce, kao i po potrebi za anti-doping službu, 
h) osigurati poseban prostor za vodstvo natjecanja, te prostor za voditelje klubova, kao i 
prostorije za liječnički pregled, vagu i ždrijeb. 
i) osigurati poseban prostor za rad novinarske službe, 
j) izraditi oglasnu ploču za pregled rezultata i tijeka natjecanja, oglasnu ploču treba istaći na 
dostupno mjesto publici, 
k) osigurati red i sigurnost boksača, suce, povjerenike i sve službene osobe za vrijeme 
natjecanja, a po zahtjevu i do odlaska iz mjesta natjecanja, prema Zakonu o sprečavanju 
nereda na športskim natjecanjima (NN, 117/03,71, 06 i 43/09) 
l) osigurati sve materijalne vrijednosti klubova, sudaca, povjerenika i svih službenih osoba, 
ukoliko to oni zahtijevaju za vrijeme natjecanja ili do odlaska iz mjesta natjecanja, 
m) osigurati smještaj za gostujuće i sve službene osobe, ukoliko za to ispostave zahtjev 15 
dana prije početka natjecanja. 
 

Članak 11. 
Organizator natjecanja dužan je obavijestiti tijelo koji rukovodi natjecanjem, klubove 
sudionice i sve službene osobe o vremenu i mjestu održavanja natjecanja 15 dana prije 
početka. Organizator može unaprijed odrediti mjesto i vrijeme koje time postaje sastavni dio 
propozicija. U slučaju izmjene obavezan je poslati izviješće. 
Izvješće se obvezno šalje brzojavom, preporučenim pismom, ili elektronskom poštom. 
 

Članak 12. 
Na prostor natjecanja (FOP) dozvoljen je pristup samo natjecateljima, sucima, voditeljima 
momčadi, vodstvu natjecanja-povjereniku tehničkom delegatu, službenim osobama i ostalima 
kojima povjerenik odobri pristup. 
 

Članak 13. 
Na natjecanjima boksači smiju nositi: 
a) majicu ili športsku košulju, trenirku, istog modela i boje s oznakom boksačkog kluba, 
odnosno reprezentacije kojoj pripada, 
b) sportske hlače (nisu dozvoljene traper hlače) istog modela i boje. Ovisno o klimatskim 
uvjetima momčad bira količinu odjeće 
c) boksači koji se natječu, moraju imati majicu i hlače u boji kuta u kojem nastupaju (plavi ili 
crveni) sa naznačenim bijelim pojasom u visini struka, 
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Članak 14. 
Na natjecanjima igrači moraju imati ispravne iskaznice o registraciji i liječničkom pregledu. 
Liječnički pregled vrijedi šest (6) mjeseci od dana ovjere u knjižici za registraciju boksača. 
 

Članak 15. 
Nesudjelovanje prijavljenih boksača i klubova na natjecanjima predviđenim kalendarom, 
povlači odgovornost po Disciplinskom pravilniku HBS-a. 
 

Članak 16. 
Boksačka organizacija (društvo, klub, sekcija, savez) u ligama može na istoj razini natjecanja 
sudjelovati samo s jednom momčadi. Klubovi su dužni dostaviti popis boksača pojedine 
momčadi, tijelu koji rukovodi određenim natjecanjem, sedam (7) dana prije početka liga 
natjecanja. 
 

Članak 17. 
Boksač može nastupiti samo za klub u kojoj je registriran te sezone. Boksač može za ligu biti 
registriran za drugi klub u odnosu na matični. .  
Dvojno registrirani igrač može na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske nastupiti samo za klub u 
kojem ima osnovnu registraciju (matični klub). 
 

Članak 18. 
Momčad koja se prvi put natječe, počinje u najnižem stupnju natjecanja na području na 
kojem je registrirana. 
 

Članak 19. 
Ako klub sudjeluje u županijskim prvenstvenim  natjecanjima u jednoj natjecateljskoj godini 
on u toj godini ne može nastupiti u drugoj županiji osim ako prvenstvo nije otvorenog tipa.  
 

Članak 20. 
Jedna momčad može sudjelovati na prvenstvenim natjecanjima druge teritorijalne boksačke 
organizacije samo uz suglasnost svog nadležnog boksačkog organa, višeg organa i organa 
druge teritorijalne boksačke organizacije na čijem se području održava natjecanje. 
 

Članak 21. 
Natjecanja počinju u točno zakazano vrijeme. Vrijeme početka određuje se prema 
službenom satu ili satu vodstva natjecanja (povjerenika, odnosno suca). 
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Članak 22. 
Vrijeme čekanja boksača je određeno Propozicijama i odredbama HBS-a. 
Za vrijeme trajanja natjecanja prijavljeni boksači smiju napuštati dvoranu, na nastavku 
natjecanja moraju se pojaviti točno u zakazano vrijeme (na nastavak natjecanja ne odnose se 
odredbe o čekanju, eventualna kašnjenja sankcionirati će vodstvo natjecanja prema 
navođenju). 
 

Članak 23. 
Ako su klubovi iz različitih mjesta, pa gostujući klub najavi da će zakasniti iz opravdanih razloga, 
može se označiti čekanje od trideset (30) minuta. Ukoliko se zakasni više od predviđenog 
vremena, u opravdanim slučajevima Tehnički delegat  će ispitati sve mogućnosti nastupa.  
Kao opravdani razlog zakašnjenja uzeti će se zakašnjenje vlaka, autobusa, broda ili aviona na 
redovnim linijama, i to samo ako ta prijevozna sredstva stižu po voznom redu u mjesto 
odigravanja najkasnije dva (2) sata prije početka natjecanja. 
Na natjecanjima sa preciznom satnicom na kojima sudjeluje više sportaša ili klubova 
(prvenstva, turniri) kašnjenja nisu dozvoljena. 
 

Članak 24. 
Boksači i klubovi koji nisu došli na završno natjecanje u organizaciji HBS-a, slijedeće godine 
gube pravo nastupa u toj disciplini na prvenstvu svoje županije. 
 

Članak 25. 
Ako ekipa/klub iz bilo kojeg razloga odustane ili je isključena iz natjecanja, njeni rezultati 
postignuti tijekom natjecanja, brišu se. 
 

Članak 26. 
Susret se može prekinuti trajno i privremeno. Kod trajnog prekida nema nastavka. 
Kod privremenog prekida razlikujemo dva slučaja: 
1. Kad se nastavak odigrava u istom danu te se nastavlja tamo gdje je natjecanje prekinuto. 
Izvješće se vodi na istom obrascu. 
2. Kad se susret mora trajno prekinuti kod: 
a) fizičkog napada na suca i/ili službenu osobu 
b) u svim slučajevima koji su predviđeni u stegovnom pravilniku i 
propozicijama natjecanja 
Susret se mora prekinuti privremeno: 
a) u slučaju nepredviđenih okolnosti van utjecaja klubova (viša sila) ili nestanka 
struje ili pucanja ringa, odnosno ukoliko osvjetljenje ne odgovara uvjetima 
predviđenim Propozicijama, 
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b) uslijed nereda na borilištu, ometanje igre od strane gledatelja, zbog ispada 
boksača, zbog slabe organizacije. 
Prije donošenja odluke o prekidu natjecanja u slučajevima predviđenim stavkom 
“b” ovog Članka Tehnički delegat dužan je tražiti od organizatora: 
 
1. uvođenje reda na borilištu 
2. ispražnjavanje gledališta. 
 
Ako se ni tada red na borilištu ne osigura, Tehnički delegat će trajno prekinuti susret. 
U slučaju prekida natjecanja, troškove natjecanja snosi klub koji je kriv za prekid natjecanja.  
 

Članak 27. 
Ukoliko postoje adekvatni razlozi, klub organizator može zatražiti odgodu kola ili natjecanja. 
Molba za odgodu podnosi se najmanje deset (10) dana prije odigravanja nadležnom 
natjecateljskom tijelu. Nadležno natjecateljsko tijelo donosi odluku u roku od 3 dana. 
 

Članak 28. 
Organ koji provodi natjecanja dužan je za svaki susret odrediti povjerenika natjecanja. 
Dužnosti i prava povjerenika-Tehničkog delegata propisuje organ koji provodi natjecanje. 
Povjereniku za obavljanje njegove dužnosti pripada naknada koju određuje Savez.  
 

Članak 29. 
Organ koji provodi natjecanje dužan je poslije završetka prvenstvenog, kvalifikacijskog 
natjecanja dostaviti službeno izvješće o tijeku natjecanja, rezultatima i sastavu. Izvješće se 
dostavlja prvom višem teritorijalnom organu najkasnije pet dana od održanog natjecanja, osim 
u slučajevima ako to nisu drugačije propisali viši organi ili odredile Propozicije višeg ranga 
natjecanja. 
 

Članak 30. 
U tijeku natjecanja sportašima su bilježe rezultati u natjecateljsku knjižicu, kojom se utvrđuje 
status, broj mečeva, pobjeda, poraza te eventualne zapreke nastupa zbog liječničke 
preporuke. 
 

Članak 31. 
Propozicijama natjecanja je određeno koji organ registrira rezultate i poredak. 
Rezultati se registriraju na osnovi dokumenata koji su utvrđeni Propozicijama natjecanja. 
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Članak 32. 
Natjecanja i susreti se neće održati: 
a) ako borilište nije po specifikacijama, 
b) ako ne postoje tehnički uvjeti za održavanje natjecanja 
c), ako klub organizator ne ispuni uvjete iz ovog Pravilnika ili propozicija natjecanja.  
 

Članak 33. 
Pored izgubljenih bodova nadležni organ koji provodi natjecanje može u navedenim 
slučajevima izreći i druge kazne predviđene Disciplinskim pravilnikom i ostalim pravilnicima i 
normativnim aktima. 
 

Članak 34. 
Ako jedan od delegiranih sudaca ne dođe, meč će voditi drugi delegirani sudac ili njegov 
zamjenik (ako ispunjava propisane uvjete). Ako takvog nema, odrediti će se jedan sudac koji 
ispunjava uvjete od onih koji se zateknu s liste nižeg stupnja natjecanja, koji se nađe na 
borilištu, i ispunjava uvjete. Ako nema niti jednoga suca, susret se neće održati. 
 

Članak 35. 
U svakom kolu pojedinac ili klub osvaja određen broj bodova. Prema Propozicijama natjecanja 
osvajaju se bodovi. U natjecanju se osvojeni bodovi svih boksača koji su nastupili za klub 
pripisuju dotičnom klubu u vidu 3 boda pobjeda; 1 bod poraz. 
 

Članak 36. 
Redoslijed klubova utvrđuje se na osnovi osvojenog broja bodova. U slučaju da više momčadi 
ima jednak broj osvojenih bodova, redoslijed će se utvrditi Propozicijama natjecanja. 

 
Članak 37. 

U natjecanjima za Pojedinačno Prvenstvo Hrvatske na nižim nivoima, može i ne mora biti 
dodijeljen trofej za najbolji klub. 
 

Članak 38. 
Prema klubu za koju nastupi ili se naknadno utvrdi da je nastupio neregistriran, nepravilno 
registriran, suspendiran ili kažnjen igrač, pokreće se stegovni postupak.  
 

Članak 39. 
Ako suspendirani ili kažnjeni klub nastupi na bilo kojem natjecanju ili za nju nastupi kažnjen 
ili suspendiran igrač, biti će proveden disciplinski postupak protiv tog kluba, odgovornih 
osoba u klubu i svih onih koji su za prekršaj znali. 
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Članak 40. 
Sva međunarodna natjecanja u zemlji i inozemstvu ugovaraju se i rade na osnovu Pravilnika 
o međunarodnim natjecanjima IBA i EUBC. 
 

Članak 41. 
Boksački klubovi mogu se spajati u jedan boksački klub samo ako su sjedišta klubova na 
području iste općine, grada ili županije. Spajanje se može provesti samo na kraju natjecateljske 
godine (uključujući i kvalifikacije za viši stupanj natjecanja), a prije početka prijelaznog roka. 
 
U slučaju spajanja dva ili više klubova, nova organizacija ima pravo natjecati se u najvišem 
stupnju natjecanja, u kojem se natjecao jedan od klubova. Boksači spojenih klubova zadržavaju 
status registriranih igrača novog kluba. Način prelaska igrača iz klubova koji su se spojili 
reguliran je Pravilnikom o registraciji boksača i boksačkih udruga HBS-a. 
 

Članak 42. 
Rasformiranje kluba može se izvršiti na osnovi odluke odgovarajućeg tijela kluba. Potvrda 
organa o rasformiranju kluba kod kojeg je klub bio registriran, smatra se pravovaljanom 
ispisnicom za igrače. Ako do rasformiranja kluba dođe neposredno poslije natjecateljske 
sezone, odnosno poslije odigranih kvalifikacijskih natjecanja ili prije početka novog natjecanja, 
nadležno tijelo koji provodi natjecanje donijet će odluku o načinu na koji će biti izvršeno 
popunjavanje natjecateljske grupe, ukoliko to već nije precizirano propozicijama. 
 

Članak 43. 
Organizator natjecanja podmiruje troškove sudaca, povjerenika i ostalih službenih osoba, 
ukoliko propozicijama nije predviđeno drugačije. 
 

Članak 44. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku koji važi za njegovo donošenje. 
 

Članak 45. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku koji važi za njegovo donošenje. 
 

Članak 46. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a njegovim stupanjem prestaju važiti svi 
prethodni. 
 
Zagreb, 27.12.2022.                                                                                                Predsjednik HBS-a                                                                                                 

                                                                                                                                 Bono Bošnjak 


