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1. OPĆE ODREDBE 

1.1. Pravila o održavanju domaćih snowboard natjecanja odnose se na natjecanja 
službeno potvrđena kalendarom domaćih natjecanja  i na Otvoreno prvenstvo 
Hrvatske u snowboardu.

1.2. Organizator  natjecanja  (ON)  je  Snowboard  odbor  (SO),  Hrvatskog  skijaškog 
saveza (HSS). 

1.3. Tehnički  organizator  (TO)  pojedinog  natjecanja  iz  službenog  kalendara 
natjecanja je snowboard klub koji priprema i provodi natjecanje.

1.4. Organizacijski odbor (OO) čine Direktor domaćih natjecanja (DN), Glavni sudac 
(GS) i Tehnički organizator.

2. PRAVO NASTUPA NATJECATELJA 

2.1. Pravo nastupa na služenim natjecanjima u snowboardu imaju svi  natjecatelji 
koji posjeduju važeću natjecateljsku licencu HSS-a, svi hrvatski državljani koji 
na  dan  natjecanja  zatraže  privremenu  natjecateljsku  licencu,  te  svi  strani 
državljani. 

2.2. ON  zadržava  pravo  zabrane  nastupa  pojedinom  natjecatelju  ukoliko  se  isti 
ogriješi o Pravilnik o domaćim snowboard natjecanjima ili o pravilnik FIS-a, te 
ako predstavnik ON smatra navedenog natjecatelja nesposobnim za natjecanje. 

3. KATEGORIJE 

3.1. Natjecatelji  su podijeljeni po spolu na  žensku i  mušku kategoriju,  te  startaju 
zasebno i sude se po zasebnim kriterijima. 

3.2. Natjecatelji  unutar  jedne spolne skupine startaju zajedno i  sude se po istim 
kriterijima, bez obzira na dob. 

3.3. Po završetku natjecanja, radi se jedinstvena rezultatna lista (RL), koja sadržava 
SVE natjecatelje, bez obzira na dob. 

3.4. Za  potrebe  proglašenja  pobjednika  po  posebnim  kategorijama,  izrađuju  se 
dodatne liste, posebno za dječju, juniorsku i masters kategoriju, a kao seniorski 
rezultat uzima se jedinstvena rezultatna lista. 

3.5. Djevojčice i dječaci su natjecatelji koji  u sezoni natjecanja pune 12 godina ili 
mlađi. 

3.6. Juniori i juniorke su natjecatelji koji u sezoni natjecanja imaju između 13 i 16 
godina. 



3.7. Seniori i seniorke su natjecatelji koji u sezoni natjecanja imaju između 17 i 29 
godina. 

3.8. Masters kategorija su natjecatelji koji u sezoni natjecanja pune 30 i više godina. 
4. BODOVANJE NATJECANJA i REZULTATI 

4.1. Ukupno bodovanje službenih natjecanja odnosi se na zbroj bodova koje pojedini 
natjecatelj ostvari na svim službenim natjecanjima i Otvorenom prvenstvu Hrvatske 

4.2. Na osnovu ukupnog bodovanja službenih natjecanja dodjeljuju se titule na kraju 
sezone za svaku dobnu i spolnu kategoriju. 

4.3. Otvoreno  prvenstvo  Hrvatske  zasebno  je  natjecanje,  te  apsolutni  pobjednici 
dobivaju titulu Prvakinje odnosno prvaka Hrvatske. Titula Prvak Hrvatske može biti 
samo natjecateljica odnosno natjecatelj koji posjeduje važeću hrvatsku licencu za 
tekuću sezonu te je hrvatski državljanin ili državljanka. 

4.4. Bodovanje za svako pojedino natjecanje biti će po jedinstvenoj rang listi (RL) na 
kraju natjecanja, te se svakom natjecatelju pridružuje broj bodova iz tablice 4.6. koji 
odgovara  apsolutnom  mjestu  koje  je  zauzeo,  bez  obzira  kojoj  dobnoj  skupini 
pripada. 

4.5. Izrađuje se posebna lista za ženske i muške natjecatelje. 
4.6. Tabela bodovanja domaćih natjecanja. 

5. RASPIS I PRIJAVE ZA NATJECANJA 

5.1. Raspis  za  svako službeno natjecanje  u  snowboardu klubovima  šalje  DN,  te  ga 
klubovi dalje prosljeđuju svojim članovima. 

5.2. Raspis za svako pojedino natjecanje šalje se minimalno 7 dana prije održavanja. 
5.3. Klubovi  su  obavezni  prijave  natjecatelja  izvršiti  dan  prije  održavanja  natjecanja, 

najkasnije do početka službenog sastanka vođa timova i to na način kojeg odredi 
DN u službenom raspisu. 

5.4. TO dužan je DN dostaviti slijedeće podatke i to najkasnije 10 dana prije održavanja 
natjecanja: 

• potvrdu odnosno otkaz navedenog natjecanja, 
• datum održavanja natjecanja, 
• mjesto održavanja natjecanja, 
• termin službenog sastanka vođa timova (dan prije prvog natjecanja), 
• vrijeme službenog treninga, 
• vrijeme održavanja natjecanja, 
• informacije o smještaju za natjecatelje, 
• informacije o kartama za žičaru i eventualnim popustima, 
• kontakte za prijave i dodatne informacije. 



6. OPĆA PRAVILA NATJECANJA 

6.1. Dužnosti natjecatelja su da: 
• bude upoznat, te se pridržava Pravilnika o održavanju domaćih 

natjecanja, 
• se pridržavaju svih uputa koje im na natjecanju da OO, 
• poštuju sponzore i njihov reklamni materijal, 
• nose startni broj tokom treninga i natjecanja,
• pobjednici moraju biti dostupni medijima i OO nakon natjecanja, 
• nose kacigu za vrijeme treninga i natjecanja, 

6.2. Za  svako  pojedino  natjecanje,  prilikom  prijave,  klub  odnosno  natjecatelj  plaća 
startninu  u  iznosu od 30,00 kn  (odnosno 5  € za  natjecanja  izvan RH)  za  svako 
pojedino natjecanje Tehničkom organizatoru natjecanja. Cijene startnina su jednake 
za sve natjecatelje.  

6.3. Format natjecanja definiran je FIS-ovim pravilnikom, a biti  će prilagođen uvjetima 
pojedinog natjecanja od strane OO 

6.4. Svi detalji i eventualne promjene formata natjecanja biti će objavljeni na službenom 
sastanku vođa timova 

7. DISCIPLINE 

Službena natjecanja u snowboardu mogu se organizirati u sljedećim disciplinama: 

7.1. BIG  AIR  –  BA  7.1.1.  BA  natjecanje  održava  se  na  skokovima  koji  moraju 
zadovoljavati uvjete: 

• da broj,  veličina,  oblik  i  težina skakaonica odgovaraju  za  nastup svih 
kategorija natjecatelja, 

• da  cijeli  teren  za  održavanje  natjecanja  odgovara  sigurnosnim 
standardima. 

7.2. SLOPESTYLE  –  SS,  natjecanje  održava  se  na  kombinaciji  snježnih  i  tvrdih 
elemenata,  s  time  da  moraju  biti  zastupljena  oba  (nije  moguće  organizirati  SS 
natjecanje samo na snježnim niti samo na tvrdim elementima), 

7.3. HALFPIPE  –  HP,  natjecanje  u  skokovima  koje  se  održava  na  pripremljenom 
"halfpipe"  poligonu,  pripremljenom  na  način  da  zadovoljava  sigurnosne  uvjete 
propisane FIS pravilnikom

7.4. SNOWBOARDCROSS  –  SBX,  utrka  kroz  pripremljenu  stazu  u  kombinaciji  sa 
skokovima,  veličina,  oblik  i  težina  skakonica  mora  zadovoljavati  uvjete  za  sve 
kategorije, natjecanje koj se održava na pripremljenoj SBX stazi koja zadovoljava 
uvjete propisane FIS pravilnikom

7.5. Kao pravila za pojedine discipline vrijedi službeni pravilnik FIS-a za tekuću sezonu. 



8. SUĐENJE – ZA FREESTYLE DISCIPLINE (BA, SS, HP) 

8.1. Freestyle natjecanja sude minimalno 2 suca, a po mogućnosti 3 ili više sudaca, i 
jedan glavni sudac, licenciran od strane Snowboard odbora. 

8.2. Suđenje će se odvijati u skladu s FIS-ovim pravilima o suđenju.

8.3. Glavni sudac mora djelovati u skladu sa FIS-ovim pravilnikom.

8.4. Za sva pitanja i organizaciju suđenja odgovoran je GS.

9. ORGANIZACIJA NATJECANJA 

9.1. ORGANIZATOR NATJECANJA (ON) 

9.1.1. Organizator natjecanja je Snowboard odbor, HSS-a 

9.1.2. Dužnosti ON: 
• organizacija suđenja za svako pojedino natjecanje, kroz Pododbor za 

suđenje, 
• bannering – razmještanje reklamnih materijala sponzora, 
• kontrola staze, 
• da osigura startne brojeve za sve natjecatelje,
• vođenje natjecanja, 
• obrada rezultata, 
• objava rezultata, 
• kontakti s medijima i sponzorima ,

9.1.3.  Prava ON: 
• da imenuje Direktora natjecanja – Direktor domaćih natjecanja 
• da imenuje Glavnog suca – imenuje ga Pododbor za suđenje 
• da pregovara i sklapa ugovore o sponzorstvu, sukladno marketinškom 

planu snowboard odbora, za sva sponzorska mjesta osim Lokalnih 
sponzora 

9.2. TEHNIČKI ORGANIZATOR NATJECANJA (TO) 

9.2.1. Tehnički  organizator natjecanja je klub koji  je izabran za organizatora pojedinog 
natjecanja iz Službenog kalendara domaćih snowboard natjecanja. 

9.2.2. Dužnosti TO: 
• da osigura materijal potreban za organizaciju svakog pojedinog 

natjecanja, u skladu sa zahtjevima DN,  



• da osigura stazu, odnosno teren za održavanje pojedinog natjecanja, 
izradi,

• elemente u dogovoru sa OO,
• da osigura sve potrebne dozvole za održavanje pojedinog natjecanja, 
• da osigura prvu pomoć odnosno Gorsku službu spašavanja na sve dane 
• održavanja treninga i natjecanja,  
• da osigura osobu za primanje prijava na dan natjecanja, 
• da osigura smještaj i karte za žiĉare za DN, GS i suce dane održavanja 

natjecanja i treninga,   
• da osigura medalje, priznanja i/ili nagrade za prva 3 mjesta u svakoj 

dobnoj i spolnoj kategoriji,
• da osigura proglašenje pobjednika natjecanja. 

9.2.3.  Prava TO: 
• da prikupi startnine u propisanom iznosu od svih prijavljenih natjecatelja, 
• da pregovara i sklapa ugovore o sponzorstvu, sukladno marketinškom 

planu snowboard toura, za mjesta Lokalnog sponzora s maksimalno 15 
subjekata za svako natjecanje koje organizira.
 

10. LICENCIRANJE NATJECANJA 

10.1. Direktor  domaćih natjecanja (DN)  dužan je  prije  sastanka SO klubovima poslati 
dopis  s  popisom  termina  i  uvjeta  za  održavanje  domaćih  natjecanja.  Klubovi 
zainteresirani za organizaciju natjecanja dužni su do datuma navedenog u dopisu 
dostaviti svoju kandidaturu DN, s potrebnom dokumentacijom.

10.2. DN na  osnovu  zaprimljenih  dokumenata  predlaže  SO  tehničke  organizatore  za 
pojedino natjecanje, na osnovu procjene organizacijskih mogućnosti kluba. 

10.3. Nakon odabira TO je dužan usko surađivati s DN te poštivati sve rokove i uvjete
10.4. Ukoliko  se  TO  ne  pridržava  uputa  i  rokova  zadanih  od  strane  DN,  DN  može 

organizaciju  natjecanja  povjeriti  drugom  klubu,  odnosno  natjecanje  proglasiti 
nevažećim.  

10.5. TO  kojima  bude  oduzeta  organizacija  pojedinog  natjecanja  ili  natjecanje  bude 
proglašeno nevažećim biti će kažnjeni od strane SO

10.6. TO kojemu bude oduzeta organizacija  natjecanja ili  natjecanje  bude proglašeno 
nevažećim, nema se u slijedećoj sezoni pravo kandidirati za organizatora domaćeg, 
a u slijedeće 3 godine međunarodnog natjecanja. 

11. ŽALBE 

11.1. Žalbu na bilo koji segment natjecanja može uložiti TO ili licencirani natjecatelj, te je 
pritom dužan detaljno opisati slučaj na koji se žali 

11.2. Žalbe se upućuju na DN isključivo u pismenoj formi
11.3. Organizacija natjecanja - najkasnije 24 sata od završetka natjecanja 
11.4.  Priprema staze - najkasnije 24 sata od završetka natjecanja 
11.5.  Organizacija ostalih događaja uz samo natjecanje - najkasnije 24 sata od završetka 

natjecanja 
11.6. Rezultati – najkasnije 1h nakon objave rezultata
11.7. Prilikom predaje Žalbe, osoba koja se žali dužna je uplatiti iznos od 500kn



11.8. DN, koji se ukoliko je žalba opravdana vraćaju uplatitelju 
11.9. Ukoliko je žalba na rezultat, GS dužan je staviti na uvid dokumente sa suđenja, no 

žalba na pojedinu ocjenu kod suđenja nije moguća 
 

12. STRUKTURA ORGANIZACIJSKOG ODBORA 

 12.1. DIREKTOR NATJECANJA: 
• Dogovor s VN i koordinacija pripremnih radnji u sezoni prije natjecanja, 
• Slanje raspisa na sve klubove po konačnoj potvrdi od strane VN, 
• Kontrola izrade staze i elemenata prije dana natjecanja, 
• Kontrola prijava i definiranje startne liste, 
• Vođenje službenih sastanka vođa timova,
• Pridržavanje vremenskih rokova na samom natjecanju, 
• Sigurnost na natjecanju, kontrola i modifikacija staze ovisno o uvjetima, 

na dan natjecanja, 
• Kontrola i objava rezultata natjecanja, 
• Izvještaj za SO o svakom pojedinom natjecanju. 

12.2.GLAVNI SUDAC: 

• Organizacija, edukacija i standardiziranje sudaca,
• Po  slanju  raspisa  organizirati  suce  i  rezervu  za  svako  pojedino 

natjecanje, 
• Organizacija dokumenata potrebnih za suđenje, 
• Na službenom sastanku vođa timova objasniti format natjecanja, kriterije 

suđenja, pravila ,
• Voditi suđenje tokom natjecanja, vršiti kontrola sudaca i kriterija, 
• Obrada rezultata u suradnji s DN, 
• Biti na raspolaganju za eventualne žalbe nakon natjecanja .

12.3. TEHNIČKI ORGANIZATOR: 

• U dogovoru sa DN izvršava pripremne radnje za organizaciju natjecanja, 
• 10 dana prije  termina natjecanja  donosi  procjenu i  konačnu odluku o 

održavanju ili otkazivanju natjecanja, ovisno o poznatim parametrima, 
• Po slanju raspisa odgovara za zaprimanje prijava za natjecanje, te iste 

dostavlja DN prije sastanka vođa timova Odgovoran je za izradu staze, 
sigurnosnu opremu i sve popratne sadržaje, 

• potrebne za organizaciju natjecanja, pridržavajući se zadanih parametara 
i uputa DN,

• Odgovoran ja za organizaciju prostora za suce,
• Dan prije natjecanja na raspolaganju je DN i zadužen je za komunikaciju 

i  izvršavanje  svih  potrebnih  promjena  ili  ..  potrebnih  za  održavanje 



natjecanja, 
• Prisustvuje i vodi sastanak vođa timova, daje podatke o stazi i uvjetima, 
• Na dan natjecanja organizira službe potrebne za održavanje natjecanja. 


