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Pravilnik o državnim reprezentacijama Hrvatskog softball saveza 

Ožujak 2018. 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1.00 

 

Pravilnikom o državnim reprezentacijama (dalje u tekstu: Pravilnik ) utvrđuju se: 

- vrste i nazivi državnih reprezentacija 

- obveze klubova spram državnih reprezentacija 

- obveze softball igrača spram državnih reprezentacija 

- izbornici i stručni stožeri državnih reprezentacija 

- delegacije Hrvatskog softball saveza i vođe puta državnih reprezentacija. 

 

Članak 1.01 

 

Državne softball reprezentacije predstavljaju Republiku Hrvatsku, Hrvatski softball savez i hrvatski 

šport na međunarodnim natjecanjima i drugim međunarodnim nastupima. 

 

Članak 1.02 

 

Sudjelovanje u državnim softball reprezentacijama obveza je i čast svakog softball igrača (dalje u 

tekstu: igrač), svakog člana stručnog stožera, kao i svakog člana ili članice Hrvatskog softball saveza. 

 

Dužnost je svakog člana Hrvatskog softball saveza da osigurava optimalne uvjete za rad i uspjeh 

državnih reprezentacija.  

 

U djelovanju Hrvatskog softball saveza uspjeh državnih reprezentacija na prvom je mjestu, a posebno 

kada je u pitanju kalendar ili sustav natjecanja. 

 

Članak 1.03 

 

Pod nazivom državna reprezentacija smatra se svaka ekipa koju Savez šalje na službeno ili prijateljsko 

natjecanje u ili van Republike Hrvatske. 

 
 

Članak 1.04 

 

Boje dresova i opreme državnih reprezentacija su crvena i bijela. 

 

Članak 1.05 

 

Reprezentaciju čine izabrani igrači, izbornik, članovi stručnog stožera reprezentacije i direktor 

reprezentacije. 

 

Iznimno, softball sudac postaje članom reprezentacije kada je to predviđeno propisima Međunarodnih 

organizacija ili pozivom organizatora turnira ili turneje. 

 

Ako je sudac član reprezentacije, u smislu prethodnog stavka ovog članka, ima prava i 

obveze člana reprezentacije (troškovi, smještaj, sportska oprema i slično).  
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Suce za pojedine reprezentativne akcije (turniri, turneja, prijateljske utakmice) određuje Povjerenik za 

suce, osim kada to odredi Međunarodna organizacija. 

 

 

II. OBVEZE KLUBOVA 
 

Članak 2.00 

 

Obveza je svakog kluba, da u provođenju programa aktivnosti pojedine reprezentacije koji je usvojio 

Izvršni odbor Hrvatskog softball saveza stavi na raspolaganje svoje igrače, stručne i druge potencijale 

Hrvatskom softball savezu radi postizanja uspjeha pojedine reprezentacije. 

 

Članak 2.01 

 

Pri donošenju sustava natjecanja u kojem sudjeluju klubovi i njihove niže dobne kategorije, Hrvatski 

softball savez se rukovodi interesima svih državnih reprezentacija iz članka 4. ovog pravilnika. 

 

Članak 2.02 

 

Obveza je svakog kluba pridržavati se utvrđenog kalendara natjecanja, kojeg je donio Izvršni odbor 

HSS-a 

 

Članak 2.03 

 

Izabranom kandidatu za reprezentaciju, klub je dužan omogućiti sudjelovanje na pripremama i 

nastupima za reprezentaciju. 

 

Osim obveza iz stavka 1. ovog članka, klub je dužan izabranom igraču omogućiti najbolje uvjete za 

ostvarivanje posebnih i pojedinačnih programa rada koje mu je odredio izbornik reprezentacije 

 

Članak 2.04 

 

Klub je obvezan omogućiti stručnim djelatnicima kluba (treneri, liječnici, fizioterapeuti i sl.) učešće u 

izvršavanju programa aktivnosti pojedinih reprezentacija, kada to zatraži pojedini izbornik. 
 

 

Članak 2.05 

 

Ako se službeni nastup kluba podudara s obvezama državne reprezentacije u koju je izabran igrač tog 

kluba, klub ima pravo tražiti odgodu svojih službenih (prvenstvenih ili kup) utakmica u natjecanjima za 

koje je izabrani igrač licenciran, i to za cijelo vrijeme odsutnosti izabranog igrača. 

 

Igrač pozvan za nastup u državnu reprezentaciju ne može u vrijeme akcije reprezentacije, ići na turnire 

ili turneje sa svojim klubom, osim u slučaju kada to odobri izbornik te državne reprezentacije. 
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Članak 2.06 

 

Ako je za nedolazak ili zakašnjenje igrača ili stručnog djelatnika na pripreme reprezentacije odgovoran 

klub, kaznit će ga se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1000 €, a ako se utvrdi da je do toga došlo 

isključivo krivnjom kluba, klubu se može izreći i stroža stegovna mjera. 

 

. 

III. OBVEZE IGRAČA 
 

Članak 3.00 

 

Za državne reprezentacije mogu nastupiti državljani Republike Hrvatske, te igrači s dvojnim 

državljanstvom, u skladu s propisima ESF i ISF-a. 

 

Članak 3.01 

 

Za reprezentaciju ne može nastupiti igrač koji je pod suspenzijom, kaznom ili se protiv njega vodi 

stegovni postupak pred stegovnim tijelima Iznimno, na prijedlog izbornika, tijelo koje je donijelo 

odluku o suspenziji, odnosno tijelo pred kojim se vodi stegovni postupak, može suspenziju skinuti, 

odnosno odgoditi dovršenje započetog stegovnog postupka.. 

 

Članak 3.02 

 

Igrač državne reprezentacije dužan je dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku i hrvatski softball u 

zemlji i inozemstvu. 

 

Igrač državne reprezentacije dužan je uložiti sve svoje znanje i maksimalan napor radi postizanja što 

boljeg rezultata reprezentacije u koju je izabran, i pri tome poštovati softball pravila i pravila "fair 

play" ponašanja. 

Članak 3.03 

 

Na pripremama i nastupima državne reprezentacije, izabrani igrač dužan je pridržavati se uputa i 

naloga za treninge, utakmice, boravak na pripremama, uputa o korištenju opreme, uputa o prehrani i 

lijekovima, te drugih uputa koje daju izbornik i stručni stožer reprezentacije. 

 

Članak 3.04 

 

Nakon utvrđivanja popisa igrača kandidata pojedine reprezentacije izbornik poziva izabrane igrače radi 

sudjelovanja u radu reprezentacije. 

 

Pismeni poziv uručuje se igraču putem kluba emailom ili neposredno na njegovu adresu stanovanja. 

 

Članak 3.05 

 

Poziv igraču kandidatu za državnu reprezentaciju sadrži program priprema i nastupa, vrijeme i mjesto 

okupljanja, te obveze igrača. 
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Članak 3.06 

 

Igrač je dužan odazvati se na pripreme i nastupe državne reprezentacije. 

 

Samim pozivom u državnu reprezentaciju nastupa obveza za igrača i njegov klub. 

 

Članak 3.07 

 

Sudjelovanje u reprezentaciji igrač može otkazati samo iz opravdanih razloga. 

 

Opravdanim razlogom za otkaz sudjelovanja u reprezentaciji smatra se smrtni slučaj ili teška bolest u 

obitelji, teža ozljeda ili bolest, ili neki drugi opravdani razlog. 

 

Stupanj igračeve ozljede ili bolesti utvrđuje športski liječnik . 

 

Svi igrači softballa čisti su amateri i dosta ovise o svom školovanju ili radnom mjestu kako bi riješili 

svoju egzistenciju.  

 

U slučaju da vodstvo HSS-a ne osigura oslobađanje od postojećih obveza pozvanog igrača, smatrat će 

se da postoje opravdani razlozi za otkaz sudjelovanja u pojedinim akcijama reprezentacije. 

 

Članak 3.08 

 

U slučaju da se pozvani igrač opravdano ne može odazvati pozivu, dužan je o tome pismeno izvijestiti 

izbornika.  

Pismeni otkaz s obrazloženjem, koje se šalje u roku od 48 sati od primitka pismenog poziva, može 

umjesto igrača poslati i klub. 

 

Ako okolnosti zbog kojih igrač otkazuje sudjelovanje na pripremama reprezentacije nastanu nakon 

prihvaćenog poziva, igrač odnosno klub dužni su o tome pismeno izvijestiti izbornika odmah i bez 

odlaganja. 

 

Članak 3.09 

 

Igrač koji otkaže sudjelovanje u državnoj reprezentaciji zbog ozljede ili bolesti, dužan je to učiniti 

pismeno, te uz otkaz priložiti svu medicinsku dokumentaciju koja je vezana uz ozljedu ili bolest zbog 

koje se otkazuje sudjelovanje u reprezentaciji. 

 

Ako izbornik smatra da igrač treba biti dodatno pregledan, igrač je dužan odazvati se pozivu na dodatni 

pregled. 

U slučaju neodazivanja na dodatni liječnički pregled, smatrat će se da je izostanak igrača neopravdan. 

 

Igrač koji ima obveza prema školovanju ili radnom mjestu, o istom mora pismeno obavijestiti izbornika 

30 dana prije ili najkasnije 3 dana (ako je u toku zadnjeg mjeseca dobio posao ili školsku obvezu) po 

sklapanju ugovora o radu i obveze u školi prije početka akcije reprezentacije. 

 

U slučaju da ne ispuni tu obvezu, a obaviješten je o akcijama i datumima akcija 

reprezentacije, smatrat će se da je izostanak igrača neopravdan. 
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Članak 3.10 

 

Osim kazne zabrane igranja, za prekršaj neopravdanog razloga zakašnjenja, neodazivanja na pripreme i 

nastup u reprezentaciji ili za nanošenje štete ugledu softballa igrača se može kazniti novčanom kaznom 

prema Stegovniku HSS, članak br. 10.23 i 10.24. 

U slučaju da igrač ne uplati pravomoćno izrečenu kaznu, povjerenik natjecanja može izreći zabranu 

igranja kažnjenog igrača do naplate izrečene kazne. 

 

Članak 3.11 

 

O mjeri suspenzije, mjeri zabrane igranja ili novčanoj kazni izvještava se ured Međunarodne federacije, 

i to ako glavni tajnik Hrvatskog softball saveza ocjeni to potrebnim, a uvijek kad je u pitanju igrač koji 

nastupa za inozemni klub ili je u toku ostvarivanja prava prijelaza u inozemni klub. 

 

Članak 3.12 

 

Za pripreme i igranje u reprezentaciji igraču će se osigurat prijevoz, troškovi boravka i prehrane prema 

mogućnostima, i u visini utvrđenoj odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog softball saveza. 

 

Članak 3.13 

 

Hrvatski softball savez osigurava za pojedinačnu reprezentaciju svu potrebnu športsku opremu 

igračima, izborniku i stručnom stožeru reprezentacije. 

 

Svi članovi reprezentacije obvezni su tijekom svih reprezentativnih akcija nositi opremu koju odredi i 

osigura Hrvatski softball savez. 

 

Članak 3.14 

 

Igračima, izborniku i stručnom stožeru mogu se dodijeliti priznanja i novčane nagrade za rezultate 

postignute na natjecanjima.  

 

Visinu novčane nagrade određuje Izvršni odbor Hrvatskog softball saveza, a pojedinačne nagrade 

predlaže izbornik. 

 

Izvršni odbor Hrvatskog softball saveza može odlučiti da se novčano nagrade i druge osobe za koje 

ocijeni da su zaslužni za uspjeh reprezentacije. 

 

 

IV. IZBORNICI I STRUČNI STOŽERI REPREZENTACIJA 
 

Članak 4.00 

 

Svaka državna reprezentacija iz članka 4. ovog pravilnika ima izbornika, kojeg imenuje Izvršni odbor 

Hrvatskog softball saveza nakon objavljenog natječaja. 
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Članak 4.01 

 

Izbornika se imenuje za određenu reprezentativnu akciju, kvalifikacije, natjecanje ili za određeno 

razdoblje-ciklus. 

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog softball saveza o imenovanju izbornika određuje se i status 

izbornika, odnosno određuje se hoće li se s izbornikom zaključiti ugovor o djelu ili će to biti na 

dobrovoljnoj bazi, moguće je i radno-pravni odnos. 

 

Članak 4.02 

 

Detaljne programe aktivnosti pojedinih reprezentacija izrađene od strane direktora reprezentacije i 

izbornika, usvaja Izvršni odbor HSS-a uz prethodnu raspravu. 

 

Direktor reprezentacija nadzire i provodi realizaciju usvojenih planova i programa reprezentacije i o 

tome izvještava I.O. HSS-a.. 

 

Širi spisak kandidata za pojedine reprezentacije utvrđuje izbornik. 

 

Članak 4.03 

 

Po završetku pojedine akcije ili na zahtjev I.O. HSS-a ili Skupštine HSS-a, direktor i izbornik su dužni 

podnijeti izvješće o protekloj akciji. 

 

Ako izbornik i/ili direktor ne ispunjavaju, odnosno ne provode detaljan program aktivnosti, Izvršni 

odbor Hrvatskog softball saveza može ih razriješiti dužnosti. 

Članak 4.04 

 

Direktori i izbornici reprezentacija te članovi stručnih stožera državnih reprezentacija dužni su se 

pridržavati Statuta Hrvatskog softball saveza, ovog pravilnika i ostalih općih akata Hrvatskog softball 

saveza. 

 

 

V. IZBORNIK REPREZENTACIJE 
 

Članak 5.00 

 

Izbornici obavljaju sljedeće poslove: 

- surađuju na izradi detaljnog plana aktivnosti reprezentacija 

- izrađuju plan konkretnih priprema reprezentacije 

- predlažu širi popis reprezentativaca za svaku akciju ili natjecanje 

- određuju uži popis reprezentativaca za svaku akciju ili natjecanje 

- stručno vode trening i utakmice reprezentacije 

- izrađuju pojedinačne programe rada reprezentativaca u klubovima i nadziru nad provedbu tih 

programa 

- prate napredak i razvoj mladih softball igrača, mogućih reprezentativnih kandidata 

- sudjeluju u radu naobrazbe trenera u Hrvatskoj 
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- podnose pisana izvješća s priprema i nastupa, u roku od 30 dana nakon završetka priprema ili 

pojedine akcije ili natjecanja 

- na zahtjev sudjeluju u radu Izvršnog odbora, drugih tijela Hrvatskog softball saveza i tijela Izvršnog 

odbora. 

- Obavlja i ostale poslove određene i utvrđene odlukama Izvršnog odbora. 

 

Članak 5.01 

 

Izbornika reprezentacije imenuje se u pravilu na razdoblje od četiri godine, a može ga se imenovati i na 

kraće vrijeme, u skladu s člankom 4.01 ovog pravilnika. 

 

Za izbornika reprezentacije može biti imenovana osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete: 

- diploma HOA-e za trenera softballa 

- minimalno iskustvo u trenerskom poslu od 3 godine 

- zapaženi rezultati u trenerskom poslu 

- da govori jedan od službenih jezika ESF/ISF-a (po mogućnosti engleski) 

 

Članak 5.02 

 

Izbornik reprezentacije može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je 

imenovan: 

- ako zbog neučinkovitosti ostvarenja plana i programa rada izostanu zadovoljavajući rezultati 

- zbog nepodnošenja pismenog izvješća po završetku pojedine akcije ili na zahtjev I.O. HSS-a 

- ako svojim djelovanjem narušava ugled hrvatskog softballa, Hrvatskog softball saveza, a posebice 

ugled Republike Hrvatske 

- zbog razloga predviđenih zakonom ili ugovorom između trenera izbornika i Hrvatskog softball 

saveza. 

Članak 5.03 

 

U slučaju razrješenja dužnosti izbornika zbog ostavke ili drugog razloga, Izvršni odbor Hrvatskog 

softball saveza imenuje vršitelja dužnosti ili drugog izbornika reprezentacije. 

 

 

VI. DIREKTOR REPREZENTACIJE 
 

Članak 6.00 

 

Direktora reprezentacije imenuje I.O. Hrvatskog softball saveza na prijedlog izbornika određene 

reprezentacije za koju se bira direktor. 
 

Za direktora reprezentacije može biti imenovana osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete: 

- da ima iskustvo na ovakvim ili sličnim poslovima 

- da posjeduje organizacijske sposobnosti 

- da govori jedan od službenih jezika ESF/ISF-a (po mogućnosti engleski) 

- da poznaje softball sport 
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Članak 6.01 

 

Direktor reprezentacije: 

- vodi sve poslove iz svoje nadležnosti državne reprezentacije za koju je izabran 

- usklađuje program i rad državne reprezentacije 

- skrbi o provedbi i primjeni u praksi odredbi ovog pravilnika 

- predlaže način financiranja priprema i sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima državne 

reprezentacije te skrbi zajedno sa Izvršnim odborom i glavnim tajnikom Saveza o osiguranju 

financijskih sredstava 

- dostavlja glavnom tajniku Saveza popis kandidata državne reprezentacije koji će nastupati na 

međunarodnim natjecanjima da na temelju raspisa izvrši prijavu 

- koordinator rada reprezentacije 

- vođa je puta i zastupa interese reprezentacije na natjecanjima 

- obavezan je u radu Izvršnog odbora, drugih tijela Hrvatskog softball saveza i tijela Izvršnog odbora 

kada se vodi razgovor o reprezentacijama. 

- Direktor državne reprezentacije u pravilu obavlja poslove volonterski ili uz naknadu. O visini 

naknade odlučuje Izvršni odbor. 

- Ukoliko se donese odluka o naknadi ili obavljanju poslova profesionalno, međusobna prava i obveze 

utvrđuju se ugovorom između direktora državne reprezentacije i Saveza. 

- Brine o dresovima i opremi reprezentacije: preuzima ih od Glavnog tajnika i vraća ih najkasnije u 

roku mjesec dana po završetku natjecanja. Ukoliko svi dresovi nisu vraćeni u zadanom roku (prva 

službena utakmica kluba tog igrača), obavezan je imenovati igrače koji nisu pravovremeno vratili 

dresove, a isti će biti sankcionirani i to zabranom igranja u svim natjecanjima do povratka opreme ili 

plaćanja iste u iznosu koji odredi IO 

- Odgovoran je za novce koje je preuzeo od HOO, njihovo trošenje i pravdanje troškova 

 

 

VII. STRUČNI STOŽERI DRŽAVNIH REPREZENTACIJA 
 

Članak 7.00 

 

Uz izbornika pojedine državne reprezentacije iz članka 4. ovog pravilnika, formira se stručni stožer, u 

koji ulaze jedan ili više trenera, fizioterapeut, liječnik i direktor. 
 

Članak 7.01 
 

Članove stručnih stožera-trenere imenuje izbornik. 

 

Članak 7.02 

 

Treneri i fizioterapeuti reprezentacije sudjeluju u radu s reprezentacijom od trenutka okupljanja do 

kraja pojedine akcije ili natjecanja. 

 

Liječnici reprezentacija sudjeluju u radu s reprezentacijom početkom natjecanja ili po potrebi. 

 

Liječnici i fizioterapeuti reprezentacije, vrše uvid u zdravstveno stanje i predlažu zdravstveni tretman 

reprezentativaca, te vode evidenciju zdravstvenog stanja reprezentativaca (zdravstvena evidencija). 

 



- 9 - 

                                                                                                                                                                                      

Pravilnik o državnim reprezentacijama Hrvatskog softball saveza 

Ožujak 2018. 

Članak 7.03 

 

Izbornik ili član stručnog stožera koji sudjelujući u radu s reprezentacijom svojim postupcima u radu s 

reprezentacijom nanese štetu ugledu Hrvatskog softball saveza ili softballu kaznit će se vremenskom 

kaznom obnašanja dužnosti do jedne godine ili maximalno doživotno, a prema članku 10.24 

Stegovnika HSS-a  

 

Protiv izbornika ili člana stručnog stožera pojedine reprezentacije Izvršni odbor Hrvatskog softball 

saveze podnosi stegovnu prijavu za nanošenje štete ugledu Hrvatskog softball saveza ili softballa. 

 

Članak 7.04 

 

Izbornicima i članovima stručnog stožera će se osigurat prijevoz, troškovi boravka i prehrane prema 

mogućnostima, i u visini utvrđenoj odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog softball saveza. 

 

VIII. DELEGACIJA HRVATSKOG SOFTBALL SAVEZA I 

VOĐA PUTA 
 

Članak 8.00 

 

Za pojedina natjecanja (europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, olimpijske igre ili pojedinačnu akciju) 

Izvršni odbor Hrvatskog softball saveza može oformiti delegaciju koja predstavlja Hrvatski softball 

savez prema drugim nacionalnim savezima, Međunarodnim organizacijama ili drugim delegacijama. 

 

Članak 8.01 

 

Za člana delegacije Izvršni odbor može imenovati članove Skupštine ili Izvršnog odbora Hrvatskog 

softball saveza, softball radnike, softball stručnjake raznih profila, te druge osobe koje mogu pridonijeti 

ugledu i probitku Hrvatskog softball saveza. 
 

Članak 8.02 

 

Vođa puta reprezentacije je direktor reprezentacije bez obzira da li reprezentacija igra u zemlji ili 

inozemstvu. 

 

Predsjednik HSS-a ili Glavni tajnik mogu biti u vodstvo puta kada to predstavlja probitak za Hrvatski 

softball savez ili je spriječen direktor reprezentacije. 

 

IX. OSIGURANJE ČLANOVA REPREZENTACIJA 
 

Članak 9.00 

 

Igrače, izbornika i članove stručnog stožera za vrijeme priprema ili natjecanja pojedinih reprezentacija, 

Hrvatski softball savez osigurava kod jednog od osiguravajućih društava od rizika ozljede ili nesreće. 

 

Ugovor o osiguranju osoba iz stavka 1. ovog članka zaključuje direktor reprezentacije s najpovoljnijim 

osiguravateljem. 
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Ožujak 2018. 

 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10.00 

 

Izvršni odbor Hrvatskog softball saveza određuje uputama standarde svih državnih reprezentacija i to u 

pogledu broja igrača, stručnog stožera, broja ostalih članova reprezentacija, broja dana za pripreme, 

smještaja, treninga, prijevoza, vrste športske opreme i dr. 

 

Upute predlaže Izvršnom odboru izbornik reprezentacije, direktor i Glavni tajnik HSS-a. 

 

Članak 10.01 

 

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku njegova donošenja. 

Tumačenje ovog pravilnika daje Skupština Hrvatskog softball saveza. 

 

Članak 10.02 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Zagreb, 13. ožujka 2018. 

 

 

 

Predsjednik  

Hrvatskog softball saveza  

 


