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Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza veterana, temeljem članka 37.st.1.toč.17. Statuta, na 

svojoj sjednici održanoj 29. studenog 2014. godine donio je novi 

 

 

STEGOVNI  PRAVILNIK 
HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA VETERANA 

 
A.       OPĆI DIO 
I.        OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 

Stegovni pravilnik (Stegovnik) HTSV-a je propis, kojim se određuje postupak i mjere kažnjavanja 

za stegovne prekršaje učinjene po dužnosnicima HTSV-a, članovima HTSV-a i njihovim 

članovima zbog povrede Statuta HTSV-a, kao i Pravilnika drugih odluka HTSV-a, prihvaćenih 

međunarodnih propisa ili na bilo koji drugi način narušavanja stege i ugleda HTS-a te drugih 

športskih udruga. 

 

Članak 2. 

 

Cilj i svrha stegovnog kažnjavanja je pravilan odgoj i usmjeravanje športaša tenisača radi dobrog 

ponašanja igrača, športskih djelatnika i dužnosnika ne samo na športskim borilištima i oko njih 

nego uvijek i u svakoj prilici. 
Provođenje stegovnog postupka i izricanje stegovnih mjera ima svrhu sprečavanja daljnjeg 
kršenja stege kao i upućivanje drugih da se klone stegovnih prekršaja. 

Članak 3. 

 

Ovaj Stegovnik primjenjuje se i po njemu vode postupci i izriču mjere svim članovima HTS-a, a 

pojedine stegovne mjere izriču  UO HTSV-a. 

 

Članak 4. 

Subjekti stegovne odgovornosti su: 

1) igrači, 

2) članovi HTSV-a, 

3) dužnosnici i članovi predstavničkih tijela HTSV-a. 

 

Stegovni postupak može se provesti i izreći mjera bez obzira da li  je prekršitelj u vrijeme 
izricanja mjere još dužnosnik. 
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                                                            Članak 5. 

 

Nepoštivanje i kršenje propisa koji se primjenjuju u HTSV-u predstavljaju stegovni prekršaj koji 

podliježe stegovnim mjerama u skladu s ovim Stegovnikom. 

 

Za počinjeni stegovni prekršaj učinjen bilo s namjerom ili iz nehaja počinitelj je stegovno 

odgovoran i prema njemu će se poduzeti stegovne mjere. 

Stegovni prekršaj se može počiniti pomaganjem drugome da počini stegovni prekršaj ili pod 

šticanjem drugog na činjenje stegovnog prekršaja. 

Stegovni se prekršaj može počiniti činjenjem i nečinjenjem (propuštanjem). 

Za stegovni prekršaj učinjen iz nehaja ili propuštanjem prekršitelj može biti blaže kažnjen, 

odnosno prema njemu mogu biti poduzete blaže stegovne mjere. 

 

Članak 6. 

 

Nepoznavanje  propisa  čijim  se  nepoštivanjem  ili  kršenjem  čini  stegovni prekršaj, ne oslobađa 

počinitelja stegovne odgovornosti. 
U slučaju da je nepoznavanje propisa počinitelja bilo otežano, ta okolnost može utjecati na blaže 
kažnjavanje stegovnog prekršitelja. 
 

Članak 7. 

 

Počinitelj  je  stegovno  odgovoran  ako  je  s  umišljajem  pokušao  učiniti radnju koja predstavlja 

stegovni prekršaj, ali ju nije dovršio, odnosno nije nastupila štetna posljedica. 
Za stegovni prekršaj u pokušaju počinitelj će se kazniti odnosno poduzeti stegovna mjera 
predviđena za prekršaj, a može se i blaže kazniti. 
 

Članak 8. 

 

U daljnjem tekstu ovog Stegovnika radi lakšeg razumijevanja poduzimanje stegovnih mjera 

naziva se kažnjavanje, a stegovna mjera - kazna. 

 

II. STEGOVNE MJERE - KAZNE 

Članak 9. 

 

Za počinjeni stegovni prekršaj temeljem ovog Stegovnika mogu biti izrečene slijedeće kazne: 

1) Igračima 

a)      ukor, 
b) zabrana igranja određeno vrijeme, 
c) zabrana igranja određenog broja turnira u pojedinačnom i momčadskom 

natjecanju,, 
d) isključenje iz HTSV-a - izriče UO  HTSV-a. 
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2) Dužnosnicima HTSV-a 

 

a) ukor, 

b) smjenjivanje sa dužnosti odlukom Skupštine temeljem prijedloga UO HTSV, 

c) isključenje iz članstva HTSV-a  - izriče UO HTSV-a, 

 

3) Klubovima i drugim članovima HTSV-a 

 

a) opomena, 

b) ukor, 

c) oduzimanje bodova i negativni bodovi (kod momčadskih natjecanja)  

 

 

Članak 10. 

 

Opomena je stegovna mjera ili kazna koja se izriče u najblažim stegovnim prekršajima. 
 
Ukor je stegovna mjera ili kazna koja se izriče za stegovni prekršaj također blažeg intenziteta, 
ali s time da ima veći značaj kod eventualnog novog kažnjavanja. 
. 

Članak 11. 

 

Kazna zabrane igranja može biti vremenska koja se izriče u mjesecima ili prema broju nastupa 

na turnirima ili drugim natjecanjima. Kazna se može odnositi na sva natjecanja u zemlji i 

inozemstvu ili samo na pojedina o čemu odlučuje UO HTSV-a.. 
Igrač ne može nastupati na onim natjecanjima koja su utvrđena odlukom stegovnog tijela. 
U slučaju prijelaza iz kategorije zadržava se izvršenje kazne do njenog isteka. 
 

Članak 12. 

 

Subjekt stegovnog postupka koji nastupi za vrijeme ne izdržane vremenske kazne bit će 

automatski suspendiran i pokrenut će se stegovni postupak i bit će strože kažnjen. 
Za vrijeme izdržavanja kazne kažnjeni igrač ili drugi subjekt ne može biti član službene momčadi 
ili vodstva ili na drugi način biti uključen u službeno tijelo delegacije, a niti sudjelovati kao sudac 
ili voditelj natjecanja. 
 

Članak 13. 

 

Igrač koji za vrijeme natjecanja bude kažnjen zbog nešportskog ponašanja oduzimanjem poena 

ili odstranjenjem sa natjecanja (diskvalifikacija) može osim ove kazne odgovarati u stegovnom 

postupku po prijavi vrhovnog suca ili voditelja natjecanja. 
Kazna za slučaj iz prethodnog stavka može biti vremenska. 
 

Članak 14. 

 

Dužnosnici i djelatnici  mogu  biti kažnjeni  zabranom  obavljanja  dužnosti odnosno  djelatnosti  
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od jedan mjesec do dvije godine. 
Osoba kažnjena kaznom iz prethodnog stavka ne može obavljati nikakvu dužnost u bilo kojem 
tijelu Saveza  za sve vrijeme trajanja kazne. 
Ako osoba koja je kažnjena zabranom obavljanja dužnosti ili djelatnosti za to obnašanje prima 
novčanu nadoknadu ili plaću može biti novčano kažnjena. 
Kazna obnašanja dužnosti obuhvaća i zabranu igranja. 
 

Članak 15. 
 

U momčadskim natjecanjima može se izreći kazna oduzimanja bodova i to najviše do šest bodova. 
Ako momčad nema osvojenih bodova toliko da bi se kazna mogla pokriti brojem postojećih 
bodova, kazna će se izvršavati na način da se evidentiraju negativni bodovi, te će se kazna 
izvršiti oduzimanjem bodova koje će tek osvojiti. Negativni bodovi prenose se i u slijedeću sezonu 
natjecanja. 

 

Članak 16. 

 

Kazna smjenjivanja dužnosnika predstavlja smjenjivanje jednog ili više dužnosnika sa svih 

dužnosti u  HTSV-a. 

 
Ovu kaznu na prijedlog UO HTSV-a  donosi najviše tijelo upravljanja u  HTSV-a - Skupština. 
Kaznom iz prethodnog stavka gubi se svojstvo člana HTSV-a  te  od  pravomoćnosti  odluke o 
ovoj kazni počinitelj ne može nastupati i predstavljati HTSV-a. 
 

Članak 17. 

 

Kazna isključenja iz HTSV-a je najteža kazna koja se izriče za naročito teške povrede stegovnog 

i športskog ponašanja. 
Osoba kažnjena ovom kaznom briše se iz svih tijela  HTSV-a, te ne može obnašati nikakvu 
dužnost niti bilo što raditi za HTSV-a. 

O kazni iz prethodnog stavka obavještavaju se svi članovi HTSV-a i HTS. 

 

III. ODMJERAVANJE KAZNE 

Članak 18. 

Prilikom odmjeravanja kazni počinitelju stegovnog prekršaja uzet će se u obzir sve otegotne i 

olakšavajuće okolnosti. 

Članak 19. 

Otegotne okolnosti predstavljaju namjeru kod prekršitelja moralne kvalitete ponašanja nakon 

učinjenog prekršaja, kao i da li je prekršitelj sklon vršenju stegovnih prekršaja ili je već bio 

kažnjavan, bezobzirnost i dr. 
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Članak 20. 

Olakotne  okolnosti  su:  

-  dosadašnje  nekažnjavanje,  pokajanje  počinitelja,  priznanje učinjenog prekršaja. 

Članak 21. 

Ukoliko  UOHTSV-a  utvrdi na temelju ponašanja prekršitelja da bi i blaža kazna  doprinijela 

odgojnom djelovanju na prekršitelja može se izreći i  blaža kazna  od najmanje  predviđene za 

taj prekršaj. 

Članak 22. 

Ako  je  učinjeno  više  stegovnih  prekršaja  (sticaj)  tada  će  se  utvrditi  kazna za svaki stegovni 

prekršaj, ali će se izreći jedinstvena kazna koja ne može biti veća ili teža od dvostruke kazne za 

najteži prekršaj u sticaju. 

Članak 23. 

Brisanje  kazne  iz   stegovne  evidencije  prekršitelja  predstavlja  i  znači  da  osoba  nije  izvršila 

stegovni prekršaj te nitko ne može isticati da je ta osoba bila kažnjavana. 

Smatrat će se da nije kažnjavan: 

 

1. počinitelj  stegovnog  prekršaja  koji  je kažnjen opomenom ili ukorom, ako u roku od šest 

mjeseci ne počini novi stegovni prekršaj, 

2. počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen novčanom kaznom ili vremenskom kaznom od 

šest mjeseci ili vremenskom kaznom od šest mjeseci ili zabranom nastupa  

3. na određenom broju natjecanja, pa tijekom jedne godine od izdržane ili ublažene kazne ne 

učini nosi stegovni prekršaj, 

4. počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom više od šest mjeseci ili  
 
5. oduzimanjem bodova, a u roku od tri godine ne počini novi stegovni prekršaj. 
 
Kazna isključenja iz HTSV-a ne briše se iz evidencije. 
 

Članak 24. 

 

Pravomoćne odluke o stegovnoj mjeri - kazni upisuju se u registar kazni, koji vodi UO HTSV-a  

tijelo koje je izreklo stegovnu mjeru - kaznu. 

Pravomoćne odluke o kaznama isključenja iz HTSV-a za dužnosnike i odluke o vremenskim 

kaznama duljim od šest mjeseci, dostavljaju se HTS-u. 
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B. POSEBNI DIO 

Članak 25. 

Nešportsko ponašanje 

Tko se nešportski ponaša prema protivničkom igraču, sucu, voditelju natjecanja, vodstvu teniske 

organizacije ili gledateljima za vrijeme igre, poslije igre na igralištu i izvan njega bit će kažnjen: 

 

1. opomenom, 

2. ukorom, 

3. zabranom igranja do šest mjeseci, 

4. zabranom obavljanja djelatnosti odnosno dužnosti od dva mjeseca do jedne  

5. godine dana (za djelatnike i dužnosnike). 

Nešportskim ponašanjem se smatra: psovanje, nepristojne geste, prigovaranje  ili prkošenje 

odlukama suca i naredbama voditelja natjecanja kao i one radnje koje mogu štetiti ugledu tenisa. 

Članak 26. 

Fizički  napad 

Igrač  koji  fizički napadne ili pokuša napasti  suparničkog igrača, trenera, suca,  voditelja  

natjecanja  ili   drugog djelatnika ili dužnosnika Saveza,  kaznit će se: 

 

1. zabranom  nastupa  od  tri  mjeseca  do  jedne godine dana, a ako je nastupila i tjelesna 

ozljeda kaznit će se, 

2. zabranom  nastupa  od  šest  mjeseci  do  dvije  godine  dana,  a  u  posebno teškim 

     slučajevima i isključenjem iz HTSV-a. 

 

Svaki pokušaj fizičkog napada bit će kažnjen. 

Članak 27. 

Teniski djelatnik  ili dužnosnik koji fizički  napadne igrača ili pokuša napasti, suca, djelatnika ili 

dužnosnika Saveza bit će kažnjen: 

 

1. zabranom obavljanja dužnosti i djelatnosti od šest mjeseci do jedne godine dana, a u 

težem slučaju, 

2. zabranom  obavljanja dužnosti ili djelatnosti od jedna  do  dvije godine, a  u  naročito 

teškim slučajevima isključenjem iz HTSV-a.   
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Članak 28. 

Slaba organizacija natjecanja 

 

Teniski klub koji ne osigura normalne uvjete natjecanja u skladu sa Pravilnikom za organiziranje 

i provođenje natjecanja kaznit će se:  

 

 opomenom, 

  ukorom, 

 

U posebno teškim slučajevima ako nastupe neredi u gledalištu ili na terenima kao i fizički napadi, 

a organizator nije poduzeo potrebne mjere za osiguranje reda i normalnog  održavanja 

natjecanja, klub ili organizator će se kazniti 

 

 Zabranom  organizacije  natjecanja  na  tim  terenima  od  šest mjeseci do jedne godine 

     dana. 

 Članak 29. 

Napuštanje igrališta, ne igranje, odustajanje od natjecanja i drugi slučajevi 

 
Igrač ili momčad koji ne nastupi na  natjecanju za koje su prijavljeni, a nisu pravodobno otkazali 
nastup, kaznit će se: 
 
1. zabranom igranja od šest mjeseci do jedne godine i  oduzimanjem  bodova  sukladno  odluci 

UO HTSV-a, 
2. Dužnosnik  koji  nagovori  igrača ili  momčad da  napusti teren ili da odustane od natjecanja 

bez stvarnog razloga kaznit će se, 
3. zabranom obavljanja dužnosti od jedne do dvije godine dana, a u naročito teškim slučajevima 

isključenjem iz HTSV-a. 

Članak 30. 

Vrijeđanje i klevetanje 

 

Ako igrač, teniski dužnosnik ili djelatnik kleveće ili vrijeđa i širi neistine o  teniskoj organizaciji, 

igraču, djelatniku, dužnosniku, sucu i dr. bit će kažnjen odlukom UO HTSV-a: 

 

1. igrač, zabranom igranja od jednog do šest mjeseci, 

2. dužnosnik, zabranom vršenja dužnosti ili djelatnosti od šest mjeseci do jednu godinu 

dana, a u ponovljenom  ili  u naročito teškim slučajevima, 

3. igrač, zabranom igranja najmanje šest mjeseci,  

4. a  dužnosnik, najmanje  jednu  godinu  dana   obavljanja   djelatnosti   dužnosti   ili  

isključenjem iz HTSV-a. 
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Ako igrač, teniski dužnosnik ili djelatnik  Saveza, vređa ili kleveće,  omalovažava ili odbije 

poštivati i izvršavati odluke  Skupštine, Upravnog i  Nadzornog  odbora, ako svojim ponašanjem  

i djelovanjem u javnosti nanosi štetu ugledu, Saveza, Predsjednika Saveza, članova Upravnog, 

Nadzornog odbora i ostalih članova Skupštine Saveza, kaznit će se sukladno čl.18. Statuta 

Saveza 

Članak 31.  

 

Nepravilnosti kod registracije (upisa u registar) 

 

Igrač ili dužnosnik koji pri registraciji (upisu u registar kod HTSV-a) da lažne, netočne ili 

nepotpune podatke koji su odlučni za pravilan upis u registar, zatim prepravlja ili unosi netočne 

podatke u dokumentaciju za registraciju ili na bilo koji drugi način omogući protupravno 

provođenje registracije, kaznit će se: 

 

1. igrač, zabranom nastupa od tri mjeseca do dvije godine, 

2. dužnosnik, zabranom obavljanja djelatnosti ili dužnosti od jedne do dvije godine. 

 

Član UO HTSV-a zadužen  za registraciju sa čijim se je znanjem obavila nepravilna registracija, 

kaznit će se  

 

 zabranom obavljanja dužnosti od jedne do dvije godine. 

 

 

Članak 32. 

 

Otežavanje ispitnog postupka 

 

Tko UO HTSV-a onemogućava utvrđivanje pravog činjeničnog stanja davanjem lažnih podataka 

ili neodazivanjem pozivu radi saslušanja, kaznit će se: 

 

 ukorom,  

 

a u težem slučaju: 

 

 igrač zabranom nastupa do jedne godine, 

 dužnosnik, zabranom obavljanja dužnosti do dvije godine. 

 

Zbog neodazivanju pozivu stegovno tijelo može izreći suspenziju. 

 

C. STEGOVNI POSTUPAK 

IV. TIJELA STEGOVNOG POSTUPKA 

Članak 33. 

Stegovni postupak pokreću, provode i kazne izriču Predsjednik HTSV-a, UO HTSV-a i Skupština 

HTSV-a. 
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Članak 34. 

  
Sva tijela HTSV-a i njegovih članova dužna su dati sve tražene podatke i dokumentaciju potrebnu 
za provođenje stegovnog postupka.  
Svaki utjecaj ili prijetnja članovima Stegovnog suda ili povjerenstva predstavlja teži stegovni 
prekršaj. 

Članak 35. 

U stegovnom postupku javnost je isključena. 

 

V. POKRETANJE I TIJEK POSTUPKA 

Članak 36. 

Stegovni postupak se može pokrenuti: 

 

1. prijavom suca, 

2. prijavom voditelja natjecanja, 

3. prijavom kluba ili druge teniske organizacije članice HTS-a, 

4. prijavom članova tijela upravljanja u klubovima, savezima i drugih dužnosnika, 

5. po službenoj dužnosti. 

 

Prijava se podnosi UO HTSV-a koji odlučuje o pokretanju postupka i donosi odluke. 

 

 

Članak 37. 

 

UO HTSV-a  će najprije saslušati stegovnog prekršitelja, odnosno zatražiti od njega pismeno 

izvješće. 
Ako prekršitelj nema prebivalište u mjestu sjedišta UO HTSV-a, saslušanje će se izvršiti za-
molbenim putem ili zatražiti pisana izjava prekršitelja. 
Ako se prekršitelj ne odazove pozivu na saslušanje ili u traženom roku ne dostavi pisanu izjavu, 
smatrat će se kao da je saslušan ili dao pisanu izjavu, te odlučiti na temelju prijave i drugih 
dokaza stanja predmeta. 
 

Članak 38. 

 

Stegovni postupak je hitan i  mora završiti najkasnije u roku od šest mjeseci. 

Ukoliko u roku iz prethodnog stavka ne bude donesena odluka smatra se da je prijava u 

stegovnom postupku odbačena i postupak obustavljen 

 

Članak 39. 

UO HTSV-a provodi postupak saslušanjem počinitelja stegovnog prekršaja, svjedoka, te prikuplja 

druge materijalne dokaze. 
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Članak 40. 

 

Suspenzija se izriče radi prinude izvršenja pojedinih radnji u stegovnom postupku ili koje je 

subjekt postupka dužan izvršiti ili dostaviti kakav dokument. 
Suspenzija se također izriče prema počinitelju težeg stegovnog prekršaja, a naročito kod 
isključenja sa natjecanja ili tvornog napada. 
Suspenziju izriče UO HTSV-a odlukom protiv koje nema prava žalbe. Suspenzija traje mjesec 
dana, a može odlukom stegovnog tijela biti produžena, ako to zahtjeva potreba vođenja ispitnog 
postupka radi donošenja odluke u stegovnom postupku. Ili dok onaj od koga se očekuje izvršenje 
neke obveze istu ne izvrši. 
Suspenzija se može izreci prema igračima i dužnosnicima HTSV-a, i drugim djelatnicima teniskih 
organizacija članica HTS-a. 
Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u vrijeme izvršenja kazne. 
Suspenzija počinje teći 48 sati nakon primitka odluke o suspenziji. 

Članak 41. 

Ako  se  u  tijeku  postupka  utvrdi  da  nema  mjesta  pokretanju i vođenju stegovnog postupka, 
UO HTSV-a će rješenjem obustaviti postupak. Takva okolnost može biti prigovor zastare. 

Protiv odluke kojom se odbacuje prijava, podnositelj prijave nema  pravo žalbe. 

 

Članak 42. 

Pravo na vođenje postupka za stegovni prekršaj prestaje protokom vremena (zastarom). 
Pravo na stegovni progon počinitelja prestaje ako je od dana stegovnog prekršaja pa do 
podnošenja prijave prošlo više od dva mjeseca. Ta se odredba ne odnosi na prekršaje učinjene u 
svezi davanja podataka i nepravilnosti kod registracije, podmićivanja te financijskih 
nepravilnosti. 
Apsolutna zastara nastupa protokom dvije godine od dana učinjenog stegovnog prekršaja. 
 
 

Članak 43. 

 

Nakon što dokazni postupak bude okončan UO HTSV-a   donijeti će odluku o krivnji počinitelja 

za stegovni prekršaj o kazni. 

 
Odluka se mora izraditi odmah. 
 
Odluka  kojom se  počinitelj proglašava krivim ili oslobađa krivnje sadrži preambulu,  izreku, 
obrazloženje i pouku o pravnom lijeku, te naredbu o dostavi. 

Članak 58. 

Odluka se mora odmah a najkasnije u roku od 48 sati dostaviti zainteresiranim stranama uz 

dokaz o iskazanoj dostavi o prijemu onoga kome je dostava izvršena. 
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Članak 59. 

 

Protiv odluke u stegovnom postupku nezadovoljna strana nema pravo žalbe. 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 60. 

 

Ovlašćuje se Upravni odbor HTSV-a da daje upute za primjenu ovog Stegovnika. 

 

Članak 61. 

 

Ovaj Stegovnik stupa na snagu danom donošenja, 29. studenog 2014. godine. 

 

 
                                                                                          
                                                                                                  HRVATSKI TENISKI SAVEZ VETERANA 
                                                                                                                 UPRAVNI ODBOR  

                                                                                      Predsjednik 
                                                                                                Petar Mirić dipl.ing. građ. 

U Zagrebu, 29. studeni 2014. 
 


