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Upravni odbor HSPS-a na 39. sjednici održanoj 8. ožujka 2018. godine donio je sljedeću  

ODLUKU 

Povjerenici za natjecanja – Natjecateljska odjeća i obuća na PRH 

 

PZN djeluje u skladu s: 

 općim pretpostavkama 

 odlukama UO o djelovanju PzN na PH i ostalim natjecanjima 

 propisima HSPS i ovom odlukom 

 

PZN djeluje: 

 smireno i odmjereno 

 ne stvara probleme nego ih rješava  

 samo kad je neophodno potrebno 

 što manje kontaktira natjecatelje 

 

U slučaju da su propisi/odluke zbog nejasnoća ili drugih razloga djelomično ili potpuno neprimjenjivi, 

PzN djeluje prema slijedećim smjernicama: 

- djelovati samostalno i odgovorno u interesu natjecatelja, organizatora i  HSPS 

- predvidjeti mogućnost nastanka problema/situacije i po potrebi samostalno i savjesno djelovati 

- riješiti situaciju/problem samostalno i savjesno 

- zatražiti eventualnu pomoć i/ili prisustvo u rješavanju situacije od relevantnih punoljetnih osoba 

koje se naknadno može kontaktirati 

- izbjeći sukob interesa (vlastiti i drugih osoba) 

- ako nije moguće izbjeći sukob interesa zbog objektivnih okolnosti, potrebno ga je smanjiti na 

najmanju moguću mjeru 

- svi natjecatelji su ravnopravni 

- ne smiju se kreirati situacije u kojima bi se favorizirali neki natjecatelji ili grupa natjecatelja 

- ne smiju se kreirati situacije u kojima bi nastao sukob interesa 

- ne smije kreirati situacije u kojima bi sebe izlagao i prezentirao kao odlučujuću osobu na 

natjecanju ili izvan njega  

- izuzeti se iz odlučivanja u slučaju sukoba interesa pri čemu bi sudionika(-e) natjecanja mogao 

dovesti u neravnopravan položaj (u tom slučaju bi odluku donijeli angažirani HSPS suci koji nisu u 

sukobu interesa-većinom glasova, a ako je neriješeno, u interesu većine natjecatelja/ 

organizatora/ HSPS) 
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U slučaju da na natjecanju u datom trenutku nije prisutan predstavnik SPO, upozorenje s 

objašnjenjem kršenja PONOIO je roditelju maloljetnog natjecatelja ili drugoj osobi u pratnji. 

Upozorenje s objašnjenjem može se uputiti direktno punoljetnom natjecatelju ako predstavnik SPO 

nije prisutan ili neće uskoro biti prisutan. 

 

Postupanje PZN u svezi provedbe PONOIO na PRH: 

1. u razredu s pretkolima 

1.1. za vrijeme natjecateljskog kola bilježi podatke o kršenju (st. broj, natjecatelj, sporni detalji) 

PONOIO 

1.2. za vrijeme ili nakon natjecateljskog kola fotografira/snima sporni detalj u svezi kojeg je 

evidentirano kršenje PONOIO 

1.3. na kraju natjecateljskog kola obavještava predstavnika ŠPO o evidentiranom kršenju PONOIO i 

zahtjeva korekcije 

1.4. ako smatra neophodno potrebnim (izloženost intimnih dijelova, materijal boje kože ili 

neprimjereni materijal na tim dijelovima, neprikladna odjeća i obuća, nakit, šminka, frizura i dr. 

nedozvoljeni dijelovi/elementi iz PONOIO zbog kojih bio natjecatelj bio u vizualnoj prednosti), PZN 

može prekinuti odvijanje natjecateljskog kola i prije njegovog završetka/početka i zahtijevati hitnu 

korekciju NOIO a prema opravdanoj situaciji i/ili ponašanju natjecatelja/SPP i diskvalificirati 

SPP/natjecatelja i prije završetka natjecateljskog kola 

1.5. u slučaju značajnog kršenja PONOIO (izloženost intimnih dijelova, materijal boje kože ili 

neprimjereni materijal na tim dijelovima, neprikladna odjeća i obuća, nakit, šminka, frizura i dr. 

nedozvoljeni dijelovi/elementi iz PONOIO zbog kojih bio natjecatelj bio u vizualnoj prednosti) ne 

dozvoljava izlazak natjecatelju u sljedeće(-a) natjecateljsko(-a) kolo(-a) bez prethodne provjere da 

li je predmetni natjecatelj(-ica) u skladu s PONOIO.  

1.6. Provjera spornih detalja ili NOIO iz t.1.3. mora biti izvan plesišta i barem 5 min prije sljedećeg 

nastupa. Ako se natjecatelj/SPP i osoba kojoj je informacija o kršenju PONOIO prenijeta ne odazovu 

pozivu PZN na provjeru, PZN provjerava natjecatelja/SPP neposredno prije izlaska na natjecanje i u 

slučaju da uoči kršenje PONOIO, ne dozvoljava izlazak tog SPP na plesište i priopćava odluku o 

diskvalifikaciji na niže navedeni način (t.3.) 
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1.7. provjerava da li je natjecatelj kod kojeg je na prošlim natjecanjima evidentirano kršenje 

PONOIO otklonio nedostatak i ako nije a radi se o značajnom kršenju PONOIO, ne dozvoljava izlazak 

na daljnje natjecanje dok se nedostatak ne ukloni. Provjera je prema vremenu i na način/posljedice 

iz t. 1.6.  Ako se ne ukloni sporni detalj (ili neki novo utvrđeni) odmah ili do trenutka prema 

rasporedu za nastup, nakon provjere od strane PZN, umjesto predmetnog SPP natjecanje nastavlja 

sljedeće plasirani SPP a ako isti nije spreman, slijedeći, sve u skladu s NP. PZN treba osigurati 

pravovremeno djelovanje u svezi navedenog slučaja. 

1.8. Natjecatelj koji između 2 natjecateljska kola promjeni elemente NOIO o tome treba obavijesti 

PZN koji bi utvrdio da li je NOIO u skladu s PONOIO. Ako natjecatelj ne učini navedeno a PZN za 

vrijeme natjecateljskog kola utvrdi značajno kršenje PONOIO (izloženost intimnih dijelova, materijal 

boje kože ili neprimjereni materijal na tim dijelovima, neprikladna odjeća i obuća, nakit, šminka, 

frizura i dr. nedozvoljeni dijelovi/elementi iz PONOIO zbog kojih bio natjecatelj bio u vizualnoj 

prednosti) PZN će natjecatelja/SPP diskvalificirati na kraju tog natjecateljskog kola. 

1.9. po završetku natjecanja, PZN u roku od 3 dana šalje fotografije evidentiranih spornih detalja 

NOIO na e-mail adresu gl. tajnika HSPS i one su prilog izvješću PZN u arhivi HSPS. 

 

2. u razredu u kojem se pleše samo završnica 

2.1. osigurati da se pleše zagrijavanje po 1 min. po plesu (svaki razred zasebno) u dijelu natjecanja 

odabranom u dogovoru s organizatorom i u skladu s odredbama NP HSPS (satnica i sl.) tijekom 

kojeg bi se utvrdilo da li neki od natjecatelja krši PONOIO i u skladu s utvrđenim djeluje na kraju tog 

zagrijavanja-fotografiranje spornog detalja i upozorenje/upućivanje predstavnika SPO ili relevantne 

osobe ili punoljetnog natjecatelja na sporni detalj.  

2.2. Natjecatelju koji ne otkloni uočeni nedostatak PZN neće dozvoliti natjecanje u završnici i bit će 

diskvalificiran. Provjeru će obaviti PZN na način prema t. 1.6. 

2.3. Natjecatelj koji promjeni elemente NOIO o tome treba obavijesti PZN koji bi utvrdio da li je 

NOIO u skladu s PONOIO. Ako natjecatelj ne učini navedeno a PZN za vrijeme predmetne završnice 

utvrdi značajno kršenje PONOIO (izloženost intimnih dijelova, materijal boje kože ili neprimjereni 

materijal na tim dijelovima, neprikladna odjeća i obuća, nakit, šminka, frizura i dr. nedozvoljeni 

dijelovi/elementi iz PONOIO zbog kojih bio natjecatelj bio u vizualnoj prednosti) PZN će 

natjecatelja/SPP diskvalificirati na kraju završnice. 
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2.4. ako smatra neophodno potrebnim, PZN može prekinuti odvijanje natjecateljskog kola i prije 

njegovog završetka/početka i zahtijevati hitnu korekciju NOIO a prema opravdanoj situaciji i/ili 

ponašanju natjecatelja/SPP i diskvalificirati SPP/natjecatelja i prije završetka natjecateljskog kola. 

3. Diskvalifikacija natjecatelja/SPP (upoznavanje s odlukom o zabrani daljnjeg nastupanja u 

predmetnom razredu na natjecanju) će se obaviti na način da PZN smireno, profesionalno i 

dostojanstveno osobno usmeno obavijesti relevantnog predstavnika SPO o svojoj odluci najmanje u 

prisustvu natjecatelja/SPP na kojeg se odluka odnosi te još 2 osobe koje nisu u sukobu interesa.  

3.1 Odluka se proglašava i javno (razglas) ali tek na početku proglašenja rezultata u predmetnom 

razredu. Sadržaj odluke koji će voditelj natjecanja pročitati sastavlja PZN. Tekst pored obavjesti o 

diskvalifikaciji sadržava ime i prezime, startni broj SPP i ime SPO koja ga je prijavila za natjecanje, 

odn. čiji je član.  

3.2. Detalji odluke se obrazlažu u izvješću PZN.  

3.3. Diskvalificirani natjecatelj/SPP ne izlazi na proglašenje rezultata.  

3.4. U slučaju da se uz natjecatelja/SPP, na koga se odnosi diskvalifikacija, u trenutku donošenja 

odluke o diskvalifikaciji ne nalazi predstavnik SPO (ili roditelj, odn. druga relevantna osoba), isti se 

poziva preko razglasa i istovremeno se, ako situacija dozvoljava/omogućava, poziva sljedeće 

rangirani SPP koji ostvaruju pravo natjecanja. Ako se nitko od navedenih ne odazove pozivu u 

razumnom vremenskom roku (max. 2 min.), natjecanje se nastavlja bez sljedeće rangiranog(-ih) 

SPP a PZN svoju odluku o diskvalifikaciji izlaže SPP u prisustvu 2 osobe koje nisu u sukobu interesa. 

4. Predstavnik SPO na natjecanju ne smije biti angažirani sudac na tom natjecanju, angažirani 

PZN, angažirana osoba za obradu podataka ili član vodstva natjecanja. 

U slučaju da se zaključi učestalo kršenje PONOIO, gl. tajnik će na prijedlog osobe/tijela koje za UO 

obavlja analizu kršenja PONOIO a uz prethodno odobrenje UO, e-mailom upozoriti SPO (ili više njih) 

za koju je kršenje vezano o potrebi kontrole i organizacije rada koja bi osigurala da se prekršaji ne 

ponavljaju te na posljedice ne pridržavanja odredbi PONOIO po SPP. E-mail s upozorenjem će se 

proslijediti svim SPO i PZN. Prijedlog je da se analiza radi polugodišnje (1-6 i 9-12) a prema potrebi i 

odluci UO kvartalno ili drugačije prema odluci UO. 

 

Božidar Čavala 

Predsjednik HSPS-a 


