Na temelju , članka
Statuta Hrvatskog baseball saveza i Pravilnika Hrvatskog
olimpijskog odbora o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u
Republici Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja Hrvatskih sportaša i sportskih klubova
na međunarodnim sportskim natjecanjima, Skupština Hrvatskog baseball saveza na
sjednici održanoj
2014.g donosi

PRAVILNIK
O NATJECANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
TE UVJETIMA SUDJELOVANJA HRVATSKIH KLUBOVA NA
MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.00
Ovim se Pravilnikom o natjecanjima u Republici Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja
Hrvatskih klubova na međunarodnim natjecanjima ( dalje u tekstu: Pravilnik ) utvrđuju
načela i elementi na kojima se temelji sustav baseball natjecanja, na području
Republike Hrvatske, stupnjevi sustava baseball natjecanja , postupak utvrđivanja
sustava, uvjeta i organizacije baseball natjecanja, obveze organizatora baseball
natjecanja te uvjeti sudjelovanja sportskih klubova na međunarodnim sportskim
natjecanjima.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u odnosu na načela i sustav baseball
natjecanja u Republici Hrvatskoj, kao i sudjelovanje baseball klubova na
međunarodnim baseball natjecanjima, u nadležnosti Hrvatskog baseball saveza.
Članak 1.01
Baseball su natjecanja u smislu ovog Pravilnika, aktivnost kojima je svrha razvoj i
unapređenje baseball-a, postizanje što boljih rezultata i sportskih dometa, afirmacija
baseball-a, baseball udruga, Hrvatskog baseball saveza i svekolikog hrvatskog
sporta.
Članak 1.02
Pravilnik propisuje prava, obveze i odgovornosti sudionika u natjecanju, međusobni
odnosi sudionika u natjecanju, prava i dužnosti službenih osoba na utakmici, druga
pitanja koja se odnose na natjecanje, specifičnosti pojedinih natjecanja i osnove za
sva natjecanja, a svrha mu je rješavanje pitanja natjecanja.
Na temelju plasmana u okviru utvrđenog natjecanja dobit će se prvak Republike
Hrvatske (državni prvak) za sve kategorije, sudionici europskih i regionalnih
natjecanja, kao i klubovi koji napuštaju višu razinu natjecanja i prelaze na nižu razinu
natjecanja.
Članak 1.03
Pravilnik propisuje i uvjete za sudjelovanje u natjecanjima baseball klubova na
različitim razinama natjecanja u pogledu športskih igrališta, športske opreme, stručne

osposobljenosti osoba koje obavljaju športsku obuku kao i druge uvjete za natjecanja
baseball klubova.
Članak 1.04
Natjecanja će voditi I.O. HBS-a, a organizirati i provoditi:
- povjerenik natjecanja;
- povjerenik za suđenje;
- povjerenik za zapisničare.
Članak 1.05
Sve utakmice se igraju prema prema ovom Pravilniku, kao i prema IBAF Official
Baseball Rules - u daljnjem tekstu OBR.
Članak 1.06
Klub ima pravo na odgodu službene utakmice ako najmanje tri (3) igrača kluba
sudjeluju u pripremama ili natjecanju neke od državnih reprezentacija.

II. CILJ IGRE
Članak 2.00
Baseball je igra između dvije momčadi od kojih svaka ima 9 igrača, pod vodstvom
glavnog trenera ekipe. Igra se na ograđenom baseball terenu i u skladu sa sudskim
odlukama jednog ili više sudaca.
Članak 2.01
Cilj svake momčadi je pobjeda u kojoj se postiže više bodova nego protivnik.
Članak 2.02
Pobjednik na utakmici je ona momčad, koja je u skladu s ovim pravilnikom, postigla
veći broj bodova na kraju regularne utakmice.
Članak 2.03
Utakmica se igra 9 izmjena. U slučaju neriješenog rezultata igraju se slijedeći cijele
izmjene do pobjede jedne momčadi. Utakmica se prekida u slučaju vodstva jedne
momčadi sa 10 bodova razlike u 7. izmjeni ili 15 bodova razlike u 5 izmjeni.
Članak 2.04
U redoslijedu ekipa odlučivati će bolji omjer pobjeda i poraza na način naveden u
članku 21.00.

III. SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 3.00
Sustav natjecanja u Republici Hrvatskoj donosi Skupština HBS-a za sve dobne
skupine, a donijeti će ga najkasnije 60 dana prije početka natjecanja.
Prijedlog Sustava natjecanja utvrđuje Izvršni odbor HBS-a.
Odlukom Skupštine HBS-a, Sustav natjecanja može biti zatvoren na određeno
razdoblje.

Novi Sustav natjecanja u Republici Hrvatskoj, kao i promjena važećeg Sustava
natjecanja ne može se početi primjenjivati prije nego prođe najmanje godina dana od
dana donošenja novog sustava, odnosno promjene važećeg Sustava natjecanja.
Pod pojmom sustav natjecanja ne podrazumijeva se uvođenje određenih preinaka
važećeg sustava kojima se odgovarajućim propozicijama natjecanja uvodi
doigravanje, razigravanje, kvalifikacije, dvostruki bod sustav, produljenje natjecanja u
obliku “mini lige” kao i slične preinake.
Članak 3.01
Kalendar natjecanja HBS-a donosi Izvršni odbor HBS-a, a povjerenik za natjecanje
ga objavljuje u biltenu 30 dana prije početka prvenstva.
Članak 3.02
Natjecateljski se kalendar nakon izglasavanja ne može mijenjati. Utakmice se mogu
odgoditi pismenim dogovorom dvaju klubova s povjerenikom natjecanja 7 dana prije
njenog odigravanja. Utakmica se može odgoditi i do 24 sata prije predviđenog
početka utakmice uz suglasnost klubova, povjerenika za natjecanje i povjerenika za
suđenje, te uz novčanu uplatu od 500 Kn od strane kluba koji je podnio zahtjev za
odgodu ili od oba kluba zajednički.

Članak 3.03
Odgođena se utakmica mora odigrati najkasnije 14 dana od njezine odgode. Ukoliko
se klubovi ne mogu usuglasiti oko datuma njenog odigravanja, povjerenik za
natjecanje određuje termin odigravanja.

IV. ORGANIZACIJA NATJECANJA
Članak 4.00
Natjecanje u svim dobnim skupinama planira i provodi povjerenik natjecanja
odnosno nadležno tijelo za natjecanje HBS.
Povjerenika za natjecanje imenuje Skupština HBS.
Članak 4.01
Za sva natjecanja, registraciju utakmica obavlja povjerenik za natjecanje.
Svoje odluke Povjerenik za natjecanje objavljuje u službenom biltenu.
Članak 4.02
Povjerenik za natjecanje ili tijelo koje provodi natjecanje ne može poništiti registriranu
utakmicu.
Članak 4.03

O svim kršenjima odredbi ovog Pravilnika ili propozicija natjecanja, o svim stegovnim
prekršajima, odlučuje povjerenik za natjecanje ili tijelo koji provodi natjecanje.
Kazne se mogu izreći u svim slučajevima kada se utvrdi kršenje ovog Pravilnika ili
Stegovnika HBS.
Stegovne odredbe u Pravilniku natjecanja moraju biti u skladu sa Stegovnikom HBS.

V. SUDJELOVANJE KLUBOVA U NATJECANJIMA
Članak 5.00
Baseball natjecanja organiziraju se i provode kroz sljedeće stupnjeve natjecanja
 I. stupanj - općinski/gradski
 II. stupanj – nacionalni
 III. stupanj – međunarodni
Članak 5.01
U natjecanjima koja organizira i vodi HBS klubovi pismeno na propisanom obrascu
prijavljuju sudjelovanje u natjecanjima u kojima su temeljem plasmana ostvarili pravo
sudjelovanja.
Prijava za natjecanje podnosi se do datuma kojeg odredi povjerenik za natjecanje
HBS, a koji ne može biti duži od početka prvog prijelaznog roka.
U slučaju da se klub izjasni da neće sudjelovati u sljedećem natjecanju ili se ne
izjasni do roka za podnošenje prijave za natjecanja, Izvršni odbor HBS odredit će
umjesto njega drugi klub, vodeći računa o poretku klubova u prethodnom natjecanju.
Klub koji se u roku za podnošenje prijave za natjecanje izjasnio da ne želi sudjelovati
u sljedećem prvenstvenom natjecanju ili se u roku za podnošenje prijave nije
izjasnio, u sljedećoj natjecateljskoj sezoni sudjeluje u jednom stupnju natjecanja
nižem od onog od kojeg je odustao, a klub koji odustane od natjecanja nakon što je
podnio prijavu za natjecanje, u sljedećoj natjecateljskoj sezoni može sudjelovati u
dva stupnja nižem natjecanju od onog od kojeg je odustao.
Klub koji odustane od već započetog natjecanja prebacuje se u niži stupanj
natjecanja od onog u koji bi došao ispadanjem iz natjecanja od kojeg je odustao, a
natjecanje otpočinje u sljedećoj natjecateljskoj sezoni. Klub koji odustane od već
započetog natjecanja dužan je podmiriti troškove natjecanja (kotizacija) za cijelo
natjecanje kao da je u natjecanju ostao do kraja.
Ako ne postoji niže natjecanje od onog u kojem se natječe kažnjeni klub, isti će se
kazniti zabranom natjecanja od jedne godine.
Članak 5.02
U natjecanjima koja organizira i vodi HBS, klubovi i HBS zaključuju sporazum o
arbitraži HOO na propisanom obrascu, te ga potpisanog uz prijavu za natjecanje u
istim rokovima dostavljaju HBS-u.
Po sporazumu o arbitraži svaki spor između HBS-a i kluba ili igrača i kluba rješavat
će se pred arbitražnim sudom HOO po Statutu, Registracijskom pravilniku i drugim
općim aktima HBS-a, a ne na redovitom sudu.
Klub koji s HBS-om vodi sudski spor ne može započeti natjecanje koje organizira i
vodi HBS do pravomoćnog okončanja sudskog spora.
Klub koji u tijeku natjecateljske sezone pokrene sudski spor s HBS-om suspendira se
iz daljnjeg natjecanja.

Po pravomoćno okončanom sudskom sporu Izvršni odbor HBS-a određuje u kojem
stupnju natjecanja će se natjecati klub koji je s HBS-om poveo sudski spor.
Članak 5.03
Troškovi organizacije natjecanja, sudačkih pristojbi, članarine, novčane kazne te
druge financijske obveze klubova plaćaju se u rokovima koje odredi HBS.
Ako iz bilo kojeg razloga HBS ne uspije naplatiti dospjela potraživanja u rokovima
koje je odredio, izriče se suspenzija i klub-dužnik ne može nastupati u natjecanjima
dok ne podmiri financijske obveze, a neodigrane utakmice gubi rezultatom 9:0 i ne
dobiva bodove za neodigrane utakmice, a sukladno članku 19.04. ovog pravilnika.
Ako po završetku natjecanja klub ima nepodmirenih financijskih obveza spram HBSu i HUBS, dužan je te obveze namiriti najkasnije do roka za podnošenje prijave za
natjecanje. U suprotnom isti se neće moći prijaviti za natjecanje.

VI. ORGANIZATOR UTAKMICE
Članak 6.00
Domaćin utakmice je klub koji igra na svom igralištu ili treba igrati na svom igralištu,
a odredi neko drugo igralište registrirano za taj stupanj natjecanja.
Domaćin utakmice je odgovoran za provođenje organizacije utakmice sukladno s
odredbama ovog Pravilnika i Zakona o sprječavanju nereda na športskim terenima.
Dužnosti domaćina utakmice utvrđuje se odredbama ovog Pravilnika.
Članak 6.01
Na zahtjev gostiju koji je upućen najmanje 10 dana prije dolaska, domaćin ima
obvezu pronaći smještaj i ishranu sukladno željama i mogućnostima gostiju.
Domaćin je obvezan osigurati osobu koja će dočekat na ulazu u grad ili naselje
gostujućoj momčadi da bi ova lakše našla teren, ukoliko ova to zatraži.
Članak 6.02
Službeni predstavnik domaćina, odgovoran je za organizaciju utakmice. Isti se mora
prijaviti sucu i zapisničaru prije utakmice.
Članak 6.03
Domaćin snosi punu odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode prije
utakmice, na samoj utakmici i nakon utakmice.
Domaćin ne smije dozvoliti posjetiteljima ulazak u prostor za igru.
U slučaju nereda na terenu ili igralištu, domaćin mora poduzeti sve mjere i potpuno
zaštititi sve članove ekipa, suce i zapisničara. Obveza domaćina je da osigura njihov
nesmetan odlazak iz grada.
Za incidente koje učine gostujući navijači, odgovoran je gostujući klub.
Članak 6.04.
Snimatelji i fotografi ne smiju biti na igralištu dok je utakmica u toku. Njima je
dozvoljeno kretanje po terenu samo za vrijeme otvorenja i završne svečanosti, te
prije i nakon utakmice.

VII. TEREN NA KOJEM SE IGRA
Članak 7.00
Igralište mora imati oblik i dimenzije kako je to navedeno u OBR-u. Ako igralište
nema dimenzije u skladu sa navedenim pravilima, korisnik igrališta je dužan napraviti
nacrt igrališta kojega koristi sa opisom svih specifičnosti koje obilježavaju taj teren.
Navedeni nacrt će se dostavit povjereniku natjecanja najkasnije 30 dana prije
početka natjecanja, povjerenik će odlučit dali igralište zadovoljava ili ne zadovoljava
uvjete za natjecanje, te će svoju odluku i nacrt igrališta objavit u Biltenu.
Članak 7.01
Foul linije i ostale linije važne za igru propisane u OBR-u, moraju biti označene s
vlažnim negašenim vapnom, kredom ili nekim drugim bijelim materijalom koji ne
nadražuje i nije štetan po zdravlje.
Članak 7.03
Iza domaće baze mora biti mreža veličina i dimenzija kako je to opisano u OBR-u.
Ako je to nemoguće izvesti na igralištu koje se koristi potrebno je to ucrtati u nacrt
igrališta.
Članak 7.04
Pitcher´s plate je drvena ili gumena greda bijele boje i pravokutnog presjeka, dobri
učvršćena u tlo pitcher´s mounda, dimenzija i položaja prema OBR.
Sva igrališta 1. Hrvatske lige moraju imati pitcher´s mound, dimenzija i položaja
propisanih u OBR.
Članak 7.05
Domaća baza se označava s petero stranom tankom drvenom ili gumenom pločom
bijele boje koja je dobro pričvršćena za zemlju, dimenzija i položaja kako je to
prikazano u OBR-u.
Članak 7.06
Prva, druga i treća baza trebaju biti označene bijelim jastučićima napunjenim mekim
materijalom, dobro pričvršćenim za zemlju, dimenzija i položaja kako je to opisano u
OBR-u
Članak 7.07
Visina trave mora biti ista na cijelom igralištu, ne viša od 5 cm.
Članak 7.08
Glavni sudac ima obvezu 15 minuta prije početka utakmice pregledati igralište i
ustanoviti da li je organizator zadovoljio pravila. Ako nije sve sukladno pravilima,
sudac daje organizatoru rok od 30 minuta da otkloni nedostatke.
Ukoliko u tom roku organizator ne ukloni nedostatke, sudac će ih evidentirati, i ako je
moguće, nakon dogovora s trenerima obje ekipe, označiti početak utakmice.

VIII. ORGANIZACIJSKO TEHNIČKE ODREDBE
Članak 8.00

Domaća momčad mora osigurat klupe i pitku vodu za sve igrače.
Minimalna udaljenost klupa od foul linije mora biti 5 m. Klupe moraju biti fizički
odvojene od gledatelja.
Članak 8.01
Domaća ekipa obvezna je osigurati stol i stolicu za zapisničara i TD na mjestu sa
kojeg će se nesmetano moći pratiti utakmica. Zapisničar ne smije sjediti sa igračima.
Članak 8.02
Klupa za rezervne igrače gostujuće ekipe, kao i zapisničarski stol moraju biti
zaštićeni od svakog kontakta s gledateljstvom.
Članak 8.03
Igralište mora biti opremljeno semaforom.
Minimalno što semafor mora pokazivati je rezultat i broj izmjene.
Brojčane oznake na semaforu moraju biti vidljive igračima u polju i gledateljima.
Članak 8.04
Sve utakmice kadeta, juniora i seniora igraju se sa lopticama koje propiše I.O. HBS-a
najmanje 30 dana od početka natjecanja. Domaća momčad dužna je osigurat
dovoljan broj loptica i prije samog početka utakmice dati sucu 3 nove loptice. Ukoliko
sudac ustanovi da jedna ili više loptica nije dobra za igru, domaća momčad ih je
dužna zamijeniti. Ukoliko domaća momčad više nema loptica za zamjenu, utakmica
traje dok ima dobrih loptica, kada sudac procjeni da više nema dobrih loptica
utakmicu prekida i registrira je rezultatom 9:0 za gostujuću momčad.
Članak 8.05
Organizator ima obvezu tijekom odigravanja utakmice osigurati liječničku službu, te
redarsku službu sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim terenima.
Organizator snosi punu odgovornost za incidente koji se dogode na samoj utakmici,
ili neposredno u vezi utakmice.
Članak 8.06
Domaćin može osigurat jednog ili dva igrača niže dobne kategorije (mladež, kadet )
koji će se brinuti o palicama domaće i gostujuće momčadi. Oni moraju biti odjeveni u
baseball dres te imati kacige na glavi.
U suprotnom o opremi se brinu same ekipe.
Članak 8.07
Organizator službenih utakmica ili turnira ima obvezu na športskom objektu, postaviti
zastavu Republike Hrvatske na za to previđenom mjestu, te prema mogućnosti, prije
početka utakmice, intonirati državnu himnu.
Članak 8.08
Osoba koja upravlja razglasom smještena je pokraj zapisničarskog stola.
Razglas služi samo za davanje informacija o utakmici. Nije dozvoljeno korištenje
razglasa za poticanje navijača, komentiranje suđenja i sl.
Puštanje glazbe putem razglasa dozvoljeno je samo kada sudac označi prekid igre.

Puštanje kratkih "jinglova" koji služe za najavu igrača, animiranje publike i sl.
dozvoljeno je u periodu kada igra nije aktivna bez obzira da li je označen prekid igre
(npr. dok igrač pristupa u prostor za udaranje).

IX. OPREMA
Članak 9.00
Igrači svake ekipe moraju nositi klupske dresove iste boje i dizajna.
Dres mora biti označen na leđima brojem minimalne visine 20 cm.
Nije dozvoljeno da dva ili više igrača iste ekipe nose dresove s istim brojem.
Dozvoljava se da na listi udaranja najviše jedan igrača budu upisana bez brojčane
oznake ( bez broja )
Klubovi imaju obvezu prijaviti boju dresa koju će koristiti tijekom sezone. Podaci o
boji dresova svakog kluba biti će objavljeni u službenom biltenu HBS-a sedam dana
prije prve utakmice u sezoni. Svaka promjena boje dresa samo uz suglasnost
povjerenika za natjecanje i drugog kluba. Zahtjev za promjenom boje dresa
razmatrati će se samo ako je zahtjev podnesen najmanje 72 sata prije početka
utakmice za koju se podnosi zahtjev. Podatke o prijavljenim bojama dresa i
promjenama boje dresa proslijediti BSUSH.
Glavni sudac neće dozvoliti nastup igraču kojem dres ne odgovara dresu u kojem
nastupa njegova ekipa.
Prema nepisanom pravilu, domaćin bi trebao igrati u dresu bijele ili izraziti svjetlije
boje od boje dresa gostiju.
Na dres ili otkriveni dio tijela ne smije se stavljati traka ili neki drugi materijal boja
kojeg odstupa od boje dresa.
Članak 9.01
Za vrijeme utakmice igrač koji se nalazi na listi udaranja ne smije skinuti dres i (ili)
napustiti igralište bez dozvole jednog od sudaca.
Članak 9.02
Svi igrači moraju nositi jednoobrazne baseball kapice.
Članak 9.03
Igrači u obrani nose rukavice sukladno odredbama OBR.
Članak 9.04
Na svim utakmicama pod ingerencijom HBS-a, momčadi će se koristiti baseball
palicama čija je veličina i oblik propisan u OBR-u.
U službenim natjecanjima pod ingerencijom HBS-a, seniori koriste drvene palice, a
sva ostale kategorije metalne.
Članak 9.05
Svi igrači kad su na udaranju moraju nositi kacige sa dvostrukim štitnikom za uši.
Obrambeni igrač na poziciji hvatača mora nositi zaštitnu opremu.
Članak 9.06

Sva oprema igrača mora biti uredno složena na mjestu gdje ne smeta igri. U
protivnom će sudac upozoriti glavnog trenera i na sljedeće ga upozorenje kazniti
opomenom.

X.

UTAKMICA

Članak 10.00
Ako se jedna momčad ne pojavi na igralištu do vremena određenog za početak
susreta, sudac i prisutna momčad čekaju 15 minuta. Ukoliko se ekipa pojavi u tom
vremenu na igralištu, tada se čeka još 15 minuta kako bi se ekipa pripremila za
nastup. Sudac ima obvezu započeti utakmicu najkasnije 30 minuta nakon
ugovorenog termina utakmice.
Članak 10.01
Ako se neka ekipa ne pojavi na igralištu u roku navedenom u članku 10.00., biti će
kažnjena gubitkom utakmice 9:0 i novčanom kaznom prema članku 19.00.
Članak 10.02
Kazne navedene članku 10.01. ne vrijede ako ekipa ne dođe na utakmicu zbog
nekakvog događaja na koji nije mogla utjecati - isključenje ili zastoj u javnom
prometu, nesreća, vremenska nepogoda ili viša sila.
Viša sila je svaki onaj događaj koji se nije mogao predvidjeti i koji je nastao van
uobičajenog i redovitog tijeka stvari.
O valjanosti isprike odlučuje povjerenik za natjecanje na temelju pismenog dokaza policijski zapisnik o nezgodi ili sl.
Članak 10.03
Glavni sudac ima obvezu 10 minuta prije početka utakmice pozvati glavne trenere
ekipa.
Glavni treneri imaju obvezu predati glavnom sucu 3 preslike liste udaranja s popisom
pričuvnih igrača.
Obveza je glavnog suca da upozna trenere s posebnim karakteristikama igrališta.
Liste sa redoslijedom udaranja moraju biti na službenim obrascima propisanim od
HBS-a.
Zapisničar i sudac se moraju uvjeriti u identičnost originala, zadržat po jedan
primjerak liste za sebe, a treći primjerak predati glavnom treneru protivničke ekipe.
Na listu udaranja upisuju se samo prisutni igrači. Ako igrač kasni na utakmicu,
moguće ga je naknadno nadopisati na listu udaranja uz prijavu sucu. Igrači koji nisu
upisani u listu udaranja nemaju pravo nastupa na utakmici.
Članak 10.04
Ukoliko glavni sudac to smatra potrebnim može provjeriti i natjecateljske iskaznice
igrača. U slučaju da jedna od ekipa ili pojedinac nema kod sebe natjecateljske
iskaznice, glavni sudac može provjeriti identitet igrača putem bilo koje isprave sa
fotografijom. Ukoliko sudac na taj način utvrdi identitet igrača mora o tome izvijestiti
povjerenika za natjecanje, koji će provjeriti ispravnost registracije ili licence igrača.

Ukoliko glavni sudac ne može utvrditi identitet igrača ima pravo ne dopustit mu
nastup na utakmici
Članak 10.05
Glavni sudac je jedina osoba koja odlučuje da li će se i kada utakmica prekinuti zbog
loših vremenskih uvjeta ili lošeg stanja terena, i da li će se i kada utakmica nastaviti
poslije prekida. Sudac neće nastaviti utakmicu ako je prošlo više od 30 minuta nakon
prekida. Ukoliko je riječ o utakmici regularnog dijela sezone ili doigravanja, na
traženje oba glavna trenera sudac može produžiti vrijeme prekida. Glavni sudac će
cijelo vrijeme nastojati završiti utakmicu. Njegovo je pravo da nastavi igru nakon
prekida neosporivo. Sudac će označiti završetak utakmice samo onda ako ocijeni da
ne postoje mogućnosti za nastavak. Ukoliko sudac nakon prisilnog završetka
utakmice ustanovi da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 10.06 ovog pravilnika, može
odmah sa glavnim trenerima obiju momčadi dogovoriti termin nove utakmice. Ukoliko
se radi o turnirskom sistemu natjecanja, finalni turnir Kupa ili sl. a nisu ispunjeni
uvjeti iz članka 10.06 ovog pravilnika utakmica će se nastaviti tamo gdje je prekinuta
bez obzira na vrijeme prekida.
Članak 10.06
Ako je utakmica prekinuta računa se regularnom:
a) seniori i juniori
 ako je završeno 5 izmjena
 ako su završene 4,5 izmjene pri vodstvu domaće momčadi
b) kadeti
 ako su završene 4 izmjene
 ako su završene 3,5 izmjene pri vodstvu domaće momčadi
c) mladež
 ako su završene 3 izmjene
 ako su završene 2,5 izmjene pri vodstvu domaće momčadi
Članak 10.07
Dobne granice za određene kategorije:
a) mladež: do navršenih 13 godina u godini natjecanja
b) kadeti: do navršenih 16 godina u godini natjecanja
c) juniori: do navršenih 18 godina u godini natjecanja
d) seniori: igrači mlađi od 16 godina samo uz odobrenje roditelja i kluba
e) juniori: igrači mlađi od 13 godina samo uz odobrenje roditelja i kluba

Članak 10.08
Ako loptica koja je bačena iz igrališta od strane igrača u polju dotakne gledatelja ili
igrača koji nije u igri, ako ode u prostor sa igračima, ako ode u prostor u kojem se
zagrijavaju bacači ili prođe iza zamišljene ograde igrališta, dosuđuje se dvije baze u
korist trkača.
Članak 10.09
Tijekom utakmice glavni trener može zatražiti " TIME" najviše tri puta u fazi obrane i
tri puta u fazi napada. Ne računa se "TIME" koji hvatač zove radi konzultacije sa

bacačem i "TIME" radi izmjene igrača. Sudac će nastojati da pozvani "TIME" ne traje
duže od 3 minute.
Članak 10.10
Glavni trener je dužan izmjenu igrača prijaviti službenom zapisničaru. Ukoliko to ne
učini smatrat će se da izmjena nije izvršena.
Članak 10.11
Službeni kraj utakmice je 30 minuta od zaključenja službenog zapisnika od strane
glavnog suca.
Treneri obiju ekipa imaju obvezu potpisati službeni zapisnik odmah po završetku
utakmice. TD ili sudac čekaju najviše 10 minuta da treneri obje ekipe potpišu
zapisnik. U slučaju da jedan ili oba trenera ne potpišu zapisnik u navedenom
vremenu, TD ili glavni sudac zaključuje zapisnik i upisuju vrijeme, nakon čega
počinje teći 30 minuta do službenog kraja utakmice.
Članak 10.12
Ako je utakmica izjednačena nakon 10 izmjena (samo u turnirskom natjecanju),
provoditi će se slijedeća procedura:











Oba tima će početi 11. izmjenu (i ostale izmjene ako je potrebno) sa igračem
na prvoj i igračem na drugoj bazi, nitko vani
Prije početka 11. izmjene, menađeri oba tima će se sastati na kućnoj bazi i
reći sucu kućne baze (u isto vrijeme), na kojem mjestu line-upa će početi
udarati. Tj., timovi imaju opciju započeti 11. izmjenu na bilo kojem mjestu u
line-upu koji je bio valjan kada je 10. izmjena završila. Treba naglasiti da to
nije novi lineup (samo potencijalno drugačiji redoslijed), i može zapravo biti isti
redoslijed koji se nastavlja na 10. izmjenu. Razlog tomu je da se osigura da
oba tima imaju jednaku šansu za ono što oni misle da su najbolji udarači i
trkači u poziciji za osvajanje bodova u 11. izmjeni.
Na primjer, ako momčad odluči da će im udarač broj 1 na lineupu udarati prvi,
tada će udarač na 8.mjestu u lineupu biti stavljen na 2.bazu, a udarač koji je
9. na udaranju u lineupu biti stavljen na 1.bazu. Ili, npr., ako momčad odluči
da će udarač broj 3 udarati prvi, tada će udarač br. 1 biti stavljen na 2.bazu, a
udarač br.2 biti stavljen na 1.bazu
Nakon što su igrači/trkači odabrani za 11. izmjenu, redoslijed svake naknadne
izmjene biti će određen na osnovi kako je završila prethodna izmjena. To
znači, da ako 11. izmjena završi sa udaračem br.6 kao zadnjim na udaranju,
tada 12. izmjena počinje sa udaračem br. 7 na udaranju, a udaračem br.5 na
drugoj baza i udaračem br.6 na prvoj bazi.
Osim ovih promjena sa trkačima na prvoj i drugoj bazi i nitko vani, sva ostala
službena pravila baseballa će biti na snazi.
Nije dopuštena ponovna izmjena (re-entry) u extra izmjenama
Tradicionalni sistem sa gostima u napadu na početku izmjene i domaćinima
na udaranju na kraju izmjene će ostati na snazi sve dok se ne dobije
pobjednik.

XI. NATJECANJE U NIŽIM DOBNIM KATEGORIJAMA
Članak 11.01
Na prijedlog povjerenika za natjecanje, I.O. HBS-a odrediti će sustav natjecanja i

kalendar natjecanja prema kojem će se igrati Hrvatska liga za juniore, kadete i
mladež.
Sustav natjecanja i kalendar natjecanja Izvršni odbor donijeti će najkasnije do
1.ožujka u natjecateljskoj godini.
Članak 11.02
Ograničenje na turnirima i u ligama:
1. Mladež – a) nijedan trkač na bazama ne smije se odvojiti od baze dok loptica ne
napusti
ruku bacača;
b) j bacač može na jednoj utakmici igrati na toj poziciji najviše 3.
izmjene.
Jedan bacač na jednom turniru može igrati na toj poziciji najviše 5
izmjena.
c) U slučaju da jedna ekipa u jednoj izmjeni napravi 4 boda prekida se
napad
te ekipa i utakmica se nastavlja napadom protivničke ekipe. U
posljednjoj
izmjeni na utakmici jedna ekipa može napraviti 6 bodova u napadu.
U
slučaju da je zadnja akcija u izmjeni udarac za HR, svi bodovi
osvojeni tim udarcem se priznaju, bez obzira na broj osvojenih
bodova prije te akcije;
d) utakmica traje 5 izmjena;
2. Kadeti - a) bacač može na jednoj utakmici igrati na toj poziciji najviše 5
izmjena;
b) bacač može na toj poziciji igrati na jednom turniru najviše 7 izmjena;
c) utakmica traje 7 izmjena ili 2 sata;

Članak 11.03
Organizacija završnih turnira za niže dobne kategorije:
1. organizator završnog turnira mora
 postaviti igralište ili igrališta u funkciju da zadovoljavaju svim kriterijima
do završetka turnira;
 osigurat najmanje 4 pehara po pozicijama i 60 medalja za prve tri
pozicije;
 cijelo natjecanje se mora odigrati sa istim lopticama.
2. Sudionici na završnom turniru
 zajednički snose troškove suđenja ( mladež ) i vođenja zapisnika (
juniori , kadeti )
 svaki od sudionika na turniru donijeti će po 4 nove službene loptice.

XII. DOUBLE - HEADER
Članak 12.00
Igraju se dvije utakmice u danu.

Članak 12.01
Ako su dvije utakmice u danu prva utakmica u redoslijedu ima prednost.
Članak 12.02
Obje utakmice se igraju 9 izmjena sa vremenskim ograničenjem od 2.5 sata.
Članak 12.03
Ako je u trenutku završetka izmjene ostalo 5 minuta prije isteka 2.5 sata ne može
započeti nova izmjena. Ako je do završetka utakmice ostalo između 5 – 15 minuta
nova izmjena započinje ukoliko to zatraži najmanje jedan glavni trener.
Članak 12.04
Nakon završetka prve utakmice domaća momčad, organizator, ima 10 minuta da
uredi igralište za drugu utakmica.

XIII. ORGANIZACIJA KUP NATJECANJA I TURNIRA
Članak 13.00
Na turnirima i kup natjecanjima može sudjelovati neograničeni broj ekipa članica
Hrvatskog baseball saveza.
Članak 13.01
Svi službeni kupovi i turniri pod ingerencijom HBS-a, moraju biti organizirani
sukladno ovom Pravilniku i OBR, i obvezujuće su za sve klubove i organizacije,
komisije i članove HBS-a, te organizatore turnira.
Članak 13.02
Potencijalni organizatori službenog turnira ili kupa, moraju predati svoju prijavu u
pismenom obliku povjereniku za natjecanje.
Članak 13.03
Kandidatura za organizaciju službenog turnira ili kupa mora biti predana do datuma
kojeg odredi povjerenik natjecanja.
Članak 13.04
Izvršni odbor Hrvatskog baseball saveza na temelju raspisanog natječaja donosi
odluku o mjestu održavanja Završnog turnira Kupa Republike Hrvatske.
Organizacija turnira ili kupa povjerava se jednom od klubova koji sudjeluje u završnici
natjecanja. Izvršni odbor voditi će računa da to bude svake godine drugi grad.
U slučaju da nema prijavljenih za organizaciju turnira, odluku o organizatoru će
donijeti Izvršni odbor HBS-a.
Tehničku organizaciju završnog turnira vodi klub domaćin.
Članak 13.05
Domaćin turnira ili kupa imaju obvezu:
- imati na raspolaganju službeno potvrđeno igralište;
- primiti službene osobe HBS-a prije početka natjecanja i osigurati im vršenje

-

njihovih funkcija tijekom natjecanja;
osigurat medicinsku pomoć i prisutnost redarske službe;
osigurati pehare i medalje;
cijelo natjecanje mora se odigrati sa službenim lopticama;
pomoći oko smještaja klubova sudionika turnira.

Članak 13.05
Obveze sudionika turnira ili kupa:
- klubovi sami snose troškove prijevoza, smještaja, hrane i sl.
- najkasnije 30 dana prije početka natjecanja, klub mora poslati listu svih
službenih osoba ( uprava, treneri, i grači i ostali )

XIV. SUDAC
Članak 14.00
Povjerenik za suđenje mora odrediti jednog ili više sudaca za neku utakmicu, s
popisa kojeg na prijedlog Udruge hrvatskih baseball sudaca usvaja Izvršni odbor
HBS-a.
U slučaju da sudi jedan sudac on donosi sve odluke i dužan je zauzeti položaj iza
hvatača.
Klubovi ne mogu tražiti izuzeće sudaca s utvrđenog popisa
Članak 14.01
Ako delegirani sudac ili suci ne dođu na utakmicu, primijenit će se slijedeća pravila:
a) Ako među publikom ili igračima postoji osoba koja ima sudačku licencu te želi
suditi utakmicu, utakmica će se odigrati.
b) U slučaju da se ne može ispuniti uvjet iz navoda (a ) ovog članka, utakmica se
odgađa te sve nastale troškove oko odgođene utakmice snosi sudačka
organizacija.
Kazna navedena u navodu ( b ) ne vrijedi ako sudac ili suci ne dođu na utakmicu
zbog nekakvog događaja na kojeg nisu utjecali: isključenje ili zastoj u javnom
prometu, nesreća, vremenska nepogoda ili viša sila.
Viša sila je svaki onaj događaj koji se nije mogao predvidjeti i koji je nastao van
uobičajenog i redovitog tijeka stvari.
O valjanosti isprike odlučuje povjerenik za natjecanje u prvom stupnju na osnovu
pismenog dokaza od strane sudaca ili suca ( policijski zapisnik o nezgodi ili sl. ) .
Članak 14.02
Suci moraju suditi u skladu s ovim Pravilnikom i OBR i ne smiju dozvoliti kršenje
istih.
Na službenim utakmicama suci moraju biti jednoobrazno odjeveni.
Članak 14.03

Glavni sudac je dužan u roku od 24 sata po završetku utakmice poslati povjereniku
natjecanja slijedeće podatke:
a) izvještaj sa utakmice faxom
b) izvještaj sa utakmice - poštom
c) liste udaranja - poštom
d) treći primjerak zapisnika
Članak 14.04
Sudac za suđenje utakmice dobiva taksu i naknadu za putne troškove po
troškovniku udruge sudaca, koju odobri I.O. HBS ili Skupština HBS-a.
Članak 14.05
Za prvenstvenu i kup utakmicu kontrolora suđenja određuje povjerenik za suce i to s
popisa kojeg na prijedlog Udruge hrvatskih baseball sudaca usvaja Izvršni odbor
Hrvatskog baseball saveza.
Klub ili savez ako zatraže kontrolu suđenja na određenoj utakmici, snosi sve
troškove kontrolora po troškovniku sudačke organizacije.
Isključivo su suci ovlašteni odlučivati o svemu u svezi s utakmicom kako je to
propisano u OBR.
Članak 14.06
Povjerenik za natjecanja poziva na stegovnu odgovornost suca koji ne poštuje
odredbe ovog Pravilnika i OBR.
Pokretanje postupka: - povjerenik natjecanja po žalbi ili po zapisniku sa utakmice
povjerenik za suce može i sam pokrenuti postupak
U prvom stupnju o stegovnoj odgovornosti sudaca odlučuje Povjerenik za suce uz
prethodno pribavljeno mišljenje Povjerenika za natjecanje.
Prigovor o kršenju odredbi baseball pravila ili kodeksa ponašanja sudaca povjereniku
za suce može podnijeti svaka službena osoba, tijelo ili organizacija HBS-a.
Povjerenik za suce prigovore, odnosno pritužbe obvezatno razmatra, i sam odlučuje
da li ima elemenata za pokretanje stegovnog postupka, te da li će sudac biti
procesuiran po odredbama HBS-a ili sudačke udruge.
Prilikom donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti suca, povjerenik za suce može
zatražit mišljenje stegovnog povjerenstva HUBS ili stručnih osoba u CEB.
Povjerenik za suce pismeno obrazlaže odluku ili rješenje i prema potrebi daje
dopunska obrazloženja. Odluku prosljeđuje povjereniku za natjecanje, koji istu
objavljuje u službenom biltenu.
Sudac nad kojim je pokrenuta stegovna odgovornost suspendira se do odluke tijela
koji vodi postupak.

XV. ZAPISNIČAR

Članak 15.00
Povjerenik za zapisničare mora odrediti jednog ili više zapisničara za svaku
utakmicu, s popisa kojeg na prijedlog HUBS-a usvaja izvršni odbor HBS-a.
Zapisničar mora zauzeti takav položaj na igralištu, s kojega ima jasan pogled i
pregled svih igrača napada i obrane, uz poštivanje odredbe iz članka 8.02. ovog
Pravilnika.
Klubovi ne mogu tražiti izuzeće zapisničara s utvrđenog popisa.
Članak 15.01
Kada donosi odluke i daje svoje mišljenje, zapisničar se mora pridržavati ovog
pravilnika i OBR i ne smije donositi ili poništavati odluke sudaca.
Ako delegirani zapisničar ili zapisničari ne dođu na utakmicu, primijenit će se
slijedeća pravila:
a) ako među publikom ili igračima postoji osoba koja posjeduje zapisničarsku
licencu, njegova moralna obveza je da prihvati vođenje zapisnika;
b) u slučaju da se ne može ispuniti uvjet iz navoda (a) ovog članka, u dogovoru
između suca i ekipa osigurat će se vođenje zapisnika, s tim da paralelnu
evidenciju bodova vodi bazni sudac.
O opravdanosti ili neopravdanosti nedolaska zapisničara na utakmicu odlučuje
povjerenik za zapisničare ili stegovno povjerenstvo HUBS. O svojoj odluci izvješćuju
povjerenika za natjecanje koji će odluku objaviti u službenom biltenu.
U slučaju da povjerenik za zapisničare neće moći delegirati zapisničara iz grada gdje
se odigrava utakmica, delegirat će zapisničara iz drugog grada kojemu pripada
naknadu za putne troškove po troškovniku udruge sudaca.
Članak 15.02
Zapisničar te ima obvezu neposredno nakon utakmice kopiju zapisnika predati
glavnom sucu.
Zapisničar vodi službeni rezultat koji uspoređuje s glavnim sucem nakon svake
završene izmjene.
Zapisničar je dužan u roku od 24 sata po završetku utakmice u potpunosti ispuniti
zapisnik i tako obrađen poslati ga povjereniku za zapisničare, zajedno s listama
udaranja iste utakmice.
Nakon tog perioda promjene u zapisniku može izmijeniti samo povjerenik za
zapisničare.
Zapisničar mora u slučaju prekida utakmice zapisati točnu situaciju koja je na terenu
- odnos ball-ova i strike-ova, koliko je igrača izbačeno i koja je promjena.
Utakmica se nastavlja prema situaciji evidentiranoj u zapisniku.
Zapisničar je dužan po završetku utakmice u potpunosti ispuniti zapisnik, uključujući

dodatne podatke o udaračima, bacačima i obrani i takav obrađeni zapisnik predati
sucu.
Zapisničar je dužan u roku od 24 sata po završetku utakmice u potpunosti obrađeni
zapisnik poslati faxom ili e-mailom u HBS na ruke Kike Uroić.
Zapisničar je dužan u roku od 48 sati po završetku utakmice zapisnik obraditi "online"
(Ova odredba će stupiti na snagu kada se postavi aplikacija za online unos podataka
za statistiku, o ćemu će se poslati naknadna obavijest)
Članak 15.03
Zapisničar za vođenje zapisnika dobiva taksu i naknadu za putne troškove po
troškovniku HUBS, koju odobri I.O. HBS-a ili skupština HBS-a.
Članak 15.04
Zapisničari koji ne poštuju odredbe ovog Pravilnika i OBR-a, povjerenik za natjecanje
poziva na stegovnu odgovornost.
O stegovnoj odgovornosti zapisničara odlučuje stegovno povjerenstvo HUBS-a, uz
prethodno pribavljeno pismeno mišljenje povjerenika za natjecanje.
Prigovor o kršenju odredbi baseball pravila ili kodeksa ponašanja zapisničara
Povjereniku za zapisničare može podnijeti svaka službena osoba, tijelo ili
organizacija HBS-a. Povjerenik za zapisničare prigovore, odnosno pritužbe
obvezatno razmatra te će sam odlučiti da li ima elemenata za pokretanje stegovnog
postupka, te da li će zapisničar biti procesuiran po odredbama HBS-a ili HUBS-a.
Prilikom donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti zapisničara, povjerenik za
zapisničare može zatražiti mišljenje svoje udruge ili stručnih osoba u CEB.
Povjerenik za zapisničare pismeno obrazlaže odluku ili rješenje i prema potrebi daje
dopunska obrazloženja. Navedenu odluku daje povjereniku za natjecanje, koja će biti
objavljena u biltenu.
Zapisničar nad kojim je pokrenuta stegovna odgovornost suspendira se do odluke
tijela koji vodi postupak.

XVI. TEHNIČKI DELEGAT
Članak 16.00
Dužnost Tehničkog delegata ( u daljnjem tekstu TD ) na utakmicama doigravanja
završnici kupa ili posebno važnim utakmicama obnašaju osobe koje na prijedlog
udruge klubova i udruge baseball sudaca usvoji Izvršni odbor HBS-a.
TD može biti imenovana ili izabrana osoba koja ima dokazane rezultate kao stručni
djelatnik u bseball športu, poznaje pravila Međunarodne baseball federacije
navedena u OBR-u i odredbe svih pravilnika HBS-a koje su bitne za poslove koje
obavlja. I.O. HBS-a može tražit od povjerenika natjecanja i povjerenika za suđenje
da provedu testiranje predloženih osoba radi donošenja konačne odluke.

Određivanje TD na utakmicama koje organizira HBS obavlja Povjerenik natjecanja
sa liste koju odredi Izvršni odbor.
Ukoliko na igralištu nema prisutnih TD sa usvojenog popisa, glavni sudac preuzima
dužnost TD.
TD na utakmicama mora biti pristojno odjeven.
Klubovi ne mogu tražiti izuzeće TD s utvrđenog popisa
Članak 16.01
TD predstavlja tijelo za natjecanje Hrvatskog baseball saveza.
TD na utakmici ima sve ovlasti kao povjerenik natjecanja u prvom stupnju i preuzima
neke obveze sudaca koje proizlaze iz članaka 10.00, 10.04 i 10.05
Dužnost TD je kontrola primjene svih propisa predviđenih za odigravanje utakmice,
te rješavanje spornih situacija i žalbi.
TD odluku o žalbi donosi odmah ako o njoj zavisi nastavak utakmice ili po
završetku utakmice, te o istoj izvješćuje predstavnike klubova .
Članak 16.02
TD je dužan u roku od 24 sata po završetku utakmice poslati povjereniku natjecanja
slijedeće podatke:
izvještaj sa utakmice - faxom
izvještaj sa utakmice - poštom
liste udaranja - poštom
treći primjerak zapisnika
izvještaj tehničkog delegata - faxom
Članak 16.03
TD dobiva taksu i naknadu za putne troškove po troškovniku udruge sudaca, kojeg
odobri I.O. HBS ili Skupština HBS-a.

XVII. ŽALBA NA UTAKMICU
Članak 17.00
Povjerenik za natjecanje ili tijelo koji provode natjecanje registrira sve utakmice osim
onih na koje je podnesena žalba.
Žalbu u prvom stupnju rješava povjerenik za natjecanje HBS-a.
Članak 17.01
Žalbu na utakmicu zbog kršenja pravila igre, glavni trener momčadi mora izreći
odmah po spornoj akciji. Nakon podnošenja žalbe sudac i zapisničar dužni su
zapisati spornu situaciju na igralištu. Na kraju utakmice glavni trener, sudac i
zapisničar moraju svaki posebno, spornu akciju točno opisati na posebnom obrascu.
Obrazac za žalbe dužan je na utakmicu imati glavni sudac susreta.

Članak 17.02
Žalbu iz drugih razloga treba podnositi nakon utakmice u izvještaju sa utakmice koji
se nalazi kod glavnog suca. Podnositelj žalbe dužan je točno navesti sve razloge i
najkasnije za dva dana poslati je povjereniku za natjecanje. Ukoliko rok za žalbu
istječe na nedjelju ili državni praznik, isti se produžava za prvi slijedeći radni dan.
Ukoliko se žalba šalje poštom, vrijedi datum s poštanskog žiga.
Članak 17.03
Za žalbu treba uplatiti taksu i iznosu od 500 Kn. Ako je momčad na utakmici
podnijela više žalbi, dužan je uplatiti taksu za svaku žalbu. Ako se žalba riješi u korist
podnositelja, taksa se vraća. Taksa se plaća na licu mjesta, glavnom sucu t.j TD i to
prije njenog podnošenja. Glavni sudac ili TD će taksu proslijediti povjereniku za
natjecanje.
Članak 17.04
Povjerenik za natjecanje ili tijelo koje provodi natjecanje može žalbu usvojiti ili odbiti.
Kada žalbu odbije, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Kada žalbu usvoji,
utakmica se poništava i određuje odigravanje nove.
Ne može se odbiti registracija utakmice na koju nije podnijeta žalba.
Članak 17.05
Povjerenik za natjecanje ne rješava žalbu ako nije bila pravilno podnesena, ako nije
bila pravovremena ili ako nije bila uplaćena taksa. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe,
uzima se u obzir datum na poštanskom pečatu preporučenog pisma ili brzojava ili
datumu na faksu.
Članak 17.06
Odluku o žalbi donosi povjerenik za natjecanje. Povjerenik za natjecanje pismenim
putem ili objavom u službenom biltenu, izvještava klub ili osobu o donesenoj odluci.
Odluka o žalbi donosi se u roku od 12 sati od završetka utakmice.

XVIII. ŽALBA NA ODLUKU POVJERENIKA ZA NATJECANJE
Članak 18.00
Na odluke povjerenika za natjecanje mogu se podnositi žalbe i to najkasnije 2 dana
nakon uručenja odluke.
Žalbu se šalje na ured HBS-a, Trg Krešimira Ćosića 11, HR-10000 Zagreb.
Članak 18.01
Sve žalbe na odluke povjerenika za natjecanje rješava u drugom stupnju IO HBS-a.
Odluka I.O. HBS-a je konačna.
Članak 18.02
Sve žalbe na odluku povjerenika natjecanja moraju biti riješene najkasnije 14 dana
nakon ulaganja žalbe. Odluka Izvršnog odbora je konačna.

XIX.

KAŽNJAVANJE ZA STEGOVNI PREKRŠAJ

Članak 19.00
Ekipa koja ne dođe u zakazanom terminu na utakmicu, gubi je rezultatom 9:0 i
kažnjava se novčanom kaznom od 800 kn. Momčad koja izgubi dvije utakmice bez
borbe ili 3 u double-headeru, rezultatom 9:0, automatski se isključuje iz natjecanja i
kažnjava novčanom kaznom od 2.000 kn. Ukoliko klub ne dođe na utakmicu u grad
koji je udaljen više od 50 kn, platit će kaznu u visini od 800 kn + 4 kn po kilometru
puta u oba pravca. Kilometražu određuje povjerenik za natjecanje.
Članak 19.01
Ekipa koja izgubi jednu utakmicu doigravanja bez borbe, rezultatom 9:0, isključuje se
iz doigravanja, i kažnjava novčanom kaznom od 5.000 kn, te gubi pravo na redoslijed
u natjecanju.
Članak 19.02
Ekipa koja samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice kaznit će se gubitkom
utakmice bez borbe 9:0 i novčanom kaznom od 1.500 kn.
Članak 19.03
Svaka utakmica izgubljena rezultatom 9:0 podliježe pravilu iz članka 2.04
Članak 19.04
Sve novčane kazne, klubovi imaju obvezu uplatiti najkasnije sedam (7) dana od
objave u službenom biltenu HBS-a.
Nepodmirene novčanih obveza iz. St. 1. ovog članka povlači suspenziju prema
članku 22.07 ovog Pravilnika.
Članak 19.05
Kazne za igrače i službene osobe:
a) sudac dodjeljuje opomenu kada:
- igrač ili službena osoba gestom tijela ili dijelova tijela ili riječima vrijeđa
dostojanstvo drugog igrača, službene osobe ili gledatelja;
- igrač ili službena osoba komentira suđenje i time potiče revolt ostalih
sudionika utakmice;
- igrač ili službena osoba zbog nepoznavanja pravila natjecanja:odugovlači s izmjenom igrača, vrši duge pripreme i sl.
- igrač ili službena osoba dovikuje kako bi omeo protivničkog igrača u
igri;
- igrač ili službena osoba iz protesta baci bilo koji dio športske opreme;
- igrač ili službena osoba nakon upozorbe ne postupi prema nalogu suca
- koristi neodgovarajuću športsku opremu i sli.
b) sudac dodjeljuje isključenje kada:
- igrač ili službena osoba na utakmici dobije dvije (2) opomene;
- se igrač ili službena osoba nekulturno i ne športski odnosi prema
drugim igračima, službenim osobama i (ili) gledateljima;

-

dođe do fizičkog (tjelesnog) kontakta igrača ili službene osobe s drugim
igračem ili službenom osobom;
igrač ili službena osoba fizički (tjelesno) napadne drugog igrača,
službenu osobu ili gledatelja.

Članak 19.06
Novčanom kaznom od 500 kn, kaznit će se organizator:
- koji za gostujuću ekipu ne osigura klupu(e) i pitku vodu;
- koji ne osigura rad na semaforu, koji će najmanje pokazivati trenutni
rezultat i broj izmjene;
- kada igralište nije uređeno sukladno članku 7.00,7.01 i 7.07. ovog
Pravilnika;
- zbog prekida utakmice - upad gledatelja na teren, bacanje predmeta na
teren i sl.;
- kada ne osigura mjesto za zapisničara sukladno članku 8.02. i čl. 15.00
st. 2. ovog Pravilnika.
Članak 19.07.
Igrač ili službena osoba kazniti će se:
a) - jednom (1) utakmicom zabrane igranja ili (i) obnašanja
službene dužnosti nakon što u tekućoj sezoni dobije dvije
opomene;
b) - sa dvije (2) utakmice zabrane igranja ili (i) obnašanja
službene dužnosti:
b1) - zbog isključenja na utakmici zbog dvije opomene;
b2) - zbog ponavljanja prekršaja iz "a".
c) - sa četiri (4) utakmice zabrane igranja ili (i) obnašanja
službene dužnosti:
c1) - kada je isključena zbog nekulturnog i nešportskog
ponašanja prema drugim igračima, službenim osobama ili
gledateljima, u što spadaju geste tijelom(ili dijelova tijela) i (ili)
riječi kojima se omalovažava ili vrijeđa dostojanstvo drugih
igrača, službenih osoba ili gledatelja;
c2) - zbog ponavljanja prekršaja iz "b1";
d) - sa šest (6) utakmica zabrane igranja ili (i) obavljanja službene
dužnosti:
d2) - zbog ponavljanja prekršaja iz "c1";
Članak 19.08
Novčanom kaznom od 50,00 kn kazniti će se klub:
- čiji je igrač ili službena osoba dobila opomenu prema čl. 19.07. st. "a".
Članak 19.09
Novčanom kaznom od 100,00 kn, kazniti će se klub:
- čiji je igrač ili službena osoba kažnjena prema čl. 19.07. st. "b".
Članak 19.10

Novčanom kaznom od 200,00k kn kazniti će se klub:
- čiji je igrač ili službena osoba kažnjena prema čl. 19.07. st. "c".
- koji neće imat prijavljenu momčad na odgovarajućem obrascu ( liste za
udaranje )
Članak 19.11
Novčanom kaznom od 500,00 kn kazniti će se klub:
- čiji je igrač ili službena osoba kažnjena prema čl. 19.07. st. "d".

Članak 19.12
Kazna zabrane igranja ili (i) obnašanja službene dužnosti odnosi se na sve službene
utakmice pod ingerencijom HBS.
Kazna zabrane igranja ili (i) obnašanja službene dužnosti koja nije odrađena u
tekućoj sezoni, prenosi se u sljedeću sezonu.
Članak 19.13
Igrač ili službena osoba koja je kažnjena prema članku 19.07. st. "c" i "d", ima
zabranu nazočiti službenim utakmicama pod ingerencijom HBS.
Zabrana vrijedi 30 minuta prije početka utakmice, za vrijeme utakmice i 30 minuta
nakon zaključenja službenog zapisnika.
U vrijeme zabrane prema st. 2. ovog članka, kažnjeni igrač ili (i) službena osoba
moraju biti na udaljenosti od igrališta koja će onemogućiti bilo kakav vizualni kontakt
ili kontakt glasom, sa igračima, službenim osobama ili gledateljima na igralištu.
Članak 19.14
Igrač koji nastupi na utakmici bez licence, nije liječnički pregledan ili mu je od strane
liječnika zabranjeno igranje,
- kaznit će se vremenskom zabranom igranja šest mjeseci.
Klub koji igrača iz prethodnog stavka uvrsti u ekipu,
- kaznit će se gubljenjem utakmice 9:0 i novčanom kaznom od 800 Kn

XX.

PRAVO NASTUPA IGRAČA, TRENERA I OSTALIH
SLUŽBENIH OSOBA

Članak 20.00
Na prvenstvenim utakmicama i utakmicama kupa Hrvatske, pravo igranja imaju igrači
koji su licencirani za igranje - Popis igrača s pravom nastupa.
I.O. HBS-a za pojedinu sezonu natjecanja može propisati posebni uvjeti kao što su
natjecateljske iskaznice, ugovori, ograničenja i drugi uvjeti za stjecanje prava igranja.
Članak 20.01
Na svim natjecanjima koje organizira HBS ne može sudjelovati igrač za kojeg nije
prije početka natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost, a kada je to
propisano i posebna zdravstvena sposobnost.

Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrdit će liječnik s odgovarajućom
edukacijom iz športske medicine, kojeg odredi predsjedništvo športskog saveza
županije, općine ili grada. Iznimno, u slučaju da takvog profila liječnika nema,
utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti određuje specijalist medicine rada.
Troškove utvrđivanja zdravstvene sposobnosti športaša snosit će odgovarajuća
športska udruga ili športaš koji obavlja samostalnu djelatnost.
Športaš i drugi sudionik u obavljanju športske djelatnosti ne može se obvezivati na
obuku (pripremu), športsko natjecanje ili športsku priredbu, ako nadležni liječnik
utvrdi zdravstvenu nesposobnost ili opasnost od pogoršanja zdravstvenog stanja.
Športašima i drugim sudionicima u športskim aktivnostima ne smiju se davati, niti oni
smiju uzimati nedopuštena stimulativna sredstva, niti primjenjivati postupke koji su u
suprotnosti s pravilima Hrvatskog olimpijskoga odbora i Međunarodnog olimpijskoga
komiteta. Športaši i drugi sudionici u športskim aktivnostima obavezni su dozvoliti
obavljanje dopinške kontrole.
Članak 20.02
Treneri i druge službene osobe smatrati će se dijelom ekipe samo ako raspolažu
odgovarajućom licencom izdanom od ureda HBS-a.
Ured HBS uskratit će licencu iz stavka 1. ovog članka osobi koja s HBS-om vodi
sudski spor sve do pravomoćnog okončanja sudskog spora.
Članak 20.03
Izvršni odbor HBS-a može za svaku natjecateljsku sezonu odrediti - utvrditi starosnu
granicu za mlađe dobne skupine.

XXI. POREDAK EKIPA
Članak 21.00
U redoslijedu ekipa odlučivati će bolji omjer pobjeda i poraza . U slučaju istog omjer
poraza i pobjeda primjenjuje pravilo više pobjeda u međusobnom dvoboju, ako je i tu
omjer isti gledat će se međusobna razlika u rezultatu. I kao zadnja opcija odigravanje
majstorice.
Članak 21.01
Zavisno od uspjeha u natjecanju, ekipa prelazi iz nižeg u viši stupanj natjecanja i
obrnuto.
U slučaju potrebe I.O.HBS-a , može donijeti odluku da neki klub zadrži ili pređe iz
nižeg u viši nivo natjecanja ako je izglasano proširenje lige ili nema dovoljan broj
sudionika u tom stupnju natjecanja.
Članak 21.02
Ekipa koja osvoji naslov državnog prvaka Hrvatske dobiva prelazni pehar i pehar u
trajno vlasništvo.

Članak 21.03
Ekipa koja osvoji kup Hrvatske dobiva prelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo.
Članak 21.04
Konačni poredak proglašava povjerenik za natjecanje, Izvršni odbor Hrvatskog
baseball saveza utvrđuje predstavnike za europska natjecanja.
Članak 21.05
Državni prvak ima pravo prvenstva sudjelovanja na Europskom kupu koji pripada
Hrvatskoj prema odluci CEB.
Broj hrvatskih klubova koji će sudjelovati na Europskim kupovima odrediti će CEB.
Konačnu odluku o predstavniku ili predstavnicima Hrvatske u europskim kupovima
donosi IO HBS.
Članak 21.06
Domaćin turnira može podijeliti i razne druge nagrade za osvojena mjesta ili
postignute rezultate na turnirima o svom trošku ili trošku sponzora.

XXII.

PREKRŠAJI I KAZNE

Članak 22.00
Ekipa koja nastupi s igračem koji je nepravilno registriran, koji nije registriran, koji se
nalazi pod suspenzijom ili izdržava kaznu, koji nema utvrđenu zdravstvenu
sposobnost sukladno čl. 20.01. st.1., gubi utakmicu sa 9:0 i ne dobiva bodove za tu
utakmicu. Ako ekipa izgubi dvije utakmice u jednom natjecanju na ovakav način,
prebacuje se u niži stupanj natjecanja, a natjecanje u nižem stupnju otpočinje u
sljedećoj natjecateljskoj sezoni.
Članak 22.01
Ekipa koja je kažnjena zabranom igranja ne može nastupiti i gubi utakmicu sa 9:0.
Ako ekipa izgubi dvije utakmice u jednom natjecanju na ovakav način, prebacuje se
u niži stupanj natjecanja, a natjecanje u nižem stupnju otpočinje u sljedećoj
natjecateljskoj sezoni.
Članak 22.02
Ekipa koja iz neopravdanih razloga ne nastupi na utakmici, gubi utakmicu sa 9:0.
Ako ekipa izgubi dvije utakmice u jednom natjecanju na ovakav način, prebacuje se
u niži stupanj natjecanja od onog u koji bi došla ispadanjem iz natjecanja u kojem je
nastupala, a natjecanje u tom nižem stupnju otpočinje u sljedećoj natjecateljskoj
sezoni.
Ekipa koja na turnirskom natjecanju ne nastupi na jednoj utakmici, isključuje se iz
daljnjeg natjecanja,
Ako ekipa samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice, isključit će se iz
natjecanja koje je u tijeku i u narednoj natjecateljskoj sezoni prebaciti u niži stupanj
natjecanja od onog u koji bi došla ispadanjem iz natjecanja u kojem je nastupala , a
natjecanje u tom nižem stupnju otpočinje u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.

Ako ekipa samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice u doigravanju za ulazak u
viši stupanj natjecanja ili za ostanak u njemu, prebacit će se u niži stupanj natjecanja
od onog u kojem bi bila u slučaju da se ne plasira u viši stupanj, odnosno da ostane
u njemu, a natjecanje u tom stupnju otpočet će u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.
Članak 22.03
Ukoliko je ekipa koja se prebacuje u niži stupanj natjecanja iz razloga navedenih u
člancima 21.00 – 21.02 ovog Pravilnika odigrala polovicu ili više od polovice utakmica
u natjecanju iz kojeg je isključena, te utakmice se registriraju postignutim rezultatima,
dok se preostale utakmice do kraja natjecanja registriraju rezultatom 9:0.
Ukoliko je isključena ekipa odigrala manje od polovice utakmica, svi rezultati koje je
postigla se poništavaju i sve se utakmice registriraju rezultatom 9:0.
Ekipa koja je isključena iz natjecanja, dužna je podmiriti troškove natjecanja
(kotizaciju) za cijelo natjecanje kao da je u natjecanju ostala do kraja.
Članak 22.04
Ukoliko je donijeta odluka o prekidu utakmice i ona se ne može nastaviti uslijed
nereda, utakmica se registrira rezultatom 9:0 u korist gostujuće ekipe. Ako je
nepobitno utvrđeno da je do prekida došlo krivicom gostujuće ekipe, gostujuća ekipa
gubi utakmicu sa 9:0.
Utakmicu koju suci prekinu zbog incidenta na igralištu izazvanog od igrača ili
službenih osoba utakmice, bit će registrirana rezultatom 9:0 u korist ekipe koja nije
izazvala prekid.
Članak 22.05
Kada se utakmica završi prije isteka vremena predviđenog za igru zbog toga što je
na igralištu ostaolo samo osam igrač jedne ekipe, utakmica će se:
- registrirati rezultatom koji je postignut u trenutku prekida ako je sa osam
igrača ostala ekipa koja u trenutku prekida nije u vodstvu;
- registrirati rezultatom 9:0 ako je sa osam igrača ostala ekipa koja je u trenutku
prekida u vodstvu.
Članak 22.06
Ako povjerenik za natjecanje ili tijelo koji provodi natjecanje u provedenom postupku
utvrdi da je utakmica lažirana, ekipa koja je to učinila isključit će se iz natjecanja koje
je u tijeku i prebaciti u niži stupanj natjecanja, a natjecanje u nižem stupnju otpočet
će u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.
Članak 22.07
Klubovi koji ne podmire svoje novčane obveze na temelju odluka povjerenika za
natjecanje ili tijela koje provodi natjecanje, izriče im se suspenzija i novčana kazna u
iznosu od 500,00 kn, te za svaki mjesec od izrečene suspenzije još 1000 kn.

XXIII.

MEĐUNARODNA NATJECANJA

Članak 23.00

Baseball udruge ne mogu sudjelovati na međunarodnim baseball natjecanjima i
priredbama, niti baseball udruge mogu organizirati takva natjecanja i priredbe, bez
prethodne suglasnosti Hrvatskog baseball saveza.
Članak 23.01
Međunarodna baseball natjecanja u Republici Hrvatskoj organiziraju se u skladu sa
odredbama Zakona o sportu, Statuta HBS-a, pravilnika HBS-a, akata HOO,
pripadajućih propisa međunarodnih baseball federacija.
Članak 23.02
Hrvatski baseball savez uz suglasnost Hrvatskog olimpijskog odbora daju prijedlog
za organizaciju, odnosno za održavanje svjetskih i europskih prvenstava i kupova,
kao i drugih velikih natjecanja, sukladno odredbama Zakona o sportu.
Članak 23.03
Prije isticanja kandidature za organizaciju međunarodnog baseball natjecanja u RH,
baseball udruga kao organizator i Hrvatski baseball savez kao nosilac obvezni su
pripremiti elaborat o organizaciji tog natjecanja,

XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.00
Za praćenje provedbe ovog Pravilnika, te davanje naputaka o njegovoj primjeni
nadležan je Ured Hrvatskog baseball saveza.
Članak 24.01
Izmjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se na način i po postupku njegova
donošenja.
Članak 24.02
Tumačenje ovog Pravilnika daje Skupština Hrvatskog baseball saveza.
Članak 24.03
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15.ožujka 2009..godine, a primjenjivat će se od
natjecateljske sezone 2009. Zadnja dopuna izvršena je 25.02.2012.g
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