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

ODLUKU 

Opće pretpostavke 

 
Pri donošenju odluka UO HSPS i angažirani PZN smatraju da je SPO kao član HSPS: 

 organizirana na način da: 

 u njoj djeluju osobe koje su upoznate s OPPS (ograničenim programom) i PONOIO 

(natj ob i odj) 

 savjetuje svoje natjecatelje (odn. roditelje) u svezi NOIO 

 informira svoje članstvo o OPPS 

 kontrolira svoje natjecatelje i pravovremeno ukazuje na eventualno potrebne korekcije 

u svezi NOIO 

 stručne osobe provode OPPS pri sastavljanju natjecateljskih koreografija 

 odgovorna za angažman stručnih osoba za sastavljanje natjecateljskih koreografija 

 upoznaje svoje članove-natjecatelje s posljedicama nepridržavanja OPPS i PONOIO 

Uzimajući u obzir propise HSPS i gore navedeno smatra se: 

 SPO je kao član HSPS odgovorna za osiguranje primjene OPPS i PONOIO za svoje članove na 

natjecanju 

 SPP/natjecatelj/roditelj u propisanim razredima je informiran o odredbama PONOIO od strane 

svoje SPO 

 SPP/natjecatelj/roditelj je upoznat s posljedicama nepridržavanja OPPS i PONOIO 

 SPP/natjecatelj u propisanim kategorijama/razredima nije stručna osoba odgovorna za 

sastavljanje natjecateljskih koreografija u kojima je obvezno plesati samo figure prema OPPS 

 SPP je upoznat s eventualnim obavijestima UO u svezi opomena/upozorenja od PZN 

UO HSPS i PZN djeluju odgovorno i svjesno uzimajući u obzir da je cilj natjecanja u sportskom plesu 

razvoj osobnih mogućnosti natjecatelja, razvoj sportskog plesa kao sportske discipline, postizanje 

što boljih rezultata, omasovljenje i osiguravanje istih uvjeta na natjecanju za sve natjecatelje.  
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U ostvarenju navedenih ciljeva koristiti će se optimalna rješenja i one koncepcije rada i razvoja za 

koje se smatra da su odgovarajuće stupnju razvoja i stanju sportskog plesa.  

Svi PZN ce djelovati u tom smislu i u skladu s propisima HSPS i odlukama UO a u slučaju potrebe 

predlagati nova/izmijenjena rješenja. 

PZN djeluje pozitivno, nepristrano i stručno, te djeluje na način da se natjecanja odvijaju tečno i 

ugodno, potičući sudionike natjecanja na suradnju. U slučaju potrebe, PZN djeluje preventivno i/ili 

korektivno. 

 

 

 

Božidar Čavala 
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