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Split, 22. travnja 2021. 



 

Temeljem članka 41. Statuta Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, Izvršni odbor Hrvatskog saveza 

daljinskog plivanja na svojoj na svojoj sjednici održanoj dana 22.04.2021. godine u Splitu, donio je 

P R A V I L N I K 

 ZA NATJECANJA U DALJINSKOM PLIVANJU 

 

I. TEMELJNE ODREDBE  

 Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom uređuju se opća pravila natjecanja u daljinskom plivanju, koja su dužni poštivati: 

- svi priređivači natjecanja 

- svi sudionici natjecanja 

Članak 2. 

 Natjecanja u daljinskom plivanju u Republici Hrvatskoj održavaju se prema odredbama ovog 

Pravilnika i Pravilima daljinskog plivanja HSDP-a.  

 

II. NATJECANJA 

Članak 3. 

HSDP utvrđuje sljedeće razine natjecanja: 

- klupska razina 

- gradska razina 

- županijska razina 

- regionalna razina 

- državna razina 

- međunarodna razina 

Članak 4. 

A) Natjecanja na državnoj razini su: 

a) otvorene vode – pojedinačna natjecanja 

- državna prvenstva na 3000 m (dobne kategorije, veterani, apsolutno) 



- državna prvenstva na 5000 m (dobne kategorije, veterani, apsolutno ) 

- državno prvenstvo na 7500 m (dobne kategorije, apsolutno) 

- državno prvenstvo na 10000 m (apsolutno) 

- državno prvenstvo Ultramaraton (apsolutno) 

- CRO CUP (dobne kategorije prema Pravilniku za CRO CUP, apsolutno) 

- GRAND PRIX (apsolutno) 

b) otvorene vode – ekipna natjecanja 

- CRO CUP (ekipni poredak,  apsolutno) 

- štafeta 4x1250 m (apsolutno) 

- ekipna utrka na 5000 m (2 plivača + 1 plivačica ili 2 plivačice + 1 plivač, apsolutno) 

c) bazen 

- državna prvenstva  3000 m (dobne kategorije, veterani, apsolutno) 

- državno prvenstvo na 5000 m (apsolutno) 

B) Natjecanja na regionalnoj razini: 

- Regionalno prvenstvo za regiju Jug/Sjever (apsolutno) 

Kao preduvjet za nastup na državnim pojedinačnim prvenstvima u apsolutnoj kategoriji potrebno je 

prethodno ostvariti traženi rezultat na regionalnom prvenstvu. 

C) Natjecanja na županijskoj, gradskoj ili klupskoj razini: 

- utvrđuju se odlukom IO-a HSDP-a po prijedlogu županijskog ili gradskog saveza daljinskog 

plivanja ili na prijedlog kluba/udruge članice Saveza. 

 

Članak 5. 

Natjecanja na međunarodnoj razini organizira HSDP i dodjeljuje ih priređivaču natjecanja odlukom 

IO-a HSDP-a. 

Natjecanja na državnoj razini organizira HSDP i dodjeljuje priređivačima natjecanja temeljem 

natječaja. 

Članak 6. 

Natjecanja na ostalim razinama natjecanja priređuju klubovi ili drugi priređivači natjecanja. 



Priređivači ovih natjecanja mogu biti uvršteni u Kalendar ostalih natjecanja pod uvjetom valjane 

prijave i uplate pristojbe. 

Članak 7. 

HSDP utvrđuje regionalnu sljedeću podjelu: 

a) Regija jug (Ličko senjska, Zadarska, Šibensko kninska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko 

neretvanska županija)  

b) Regija sjever (Istarska, Primorsko goranska, Karlovačka, Zagrebačka, Sisačko moslavačka, 

Krapinsko zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko križevačka, Virovitičko podravska, 

Bjelovarsko bilogorska, Brodsko posavska, Požeško slavonska, Osječko baranjska, Vukovarsko 

srijemska županija i Grad Zagreb) 

 

 

II.1. Raspisivanje natjecanja 

Članak 8. 

Natječaj za priređivače natjecanja na državnoj razini mora biti raspisan najkasnije do 15. prosinca 

tekuće godine za sljedeću natjecateljsku sezonu.  

Rok za podnošenje prijava je u rokovima propisanim Natječajem, a najkasnije do 31. siječnja za 

tekuću natjecateljsku sezonu. 

 

Članak 9. 

Priređivači natjecanja moraju prijavu na natječaj dostaviti Izvršnom odboru HSDP-a u propisanim 

rokovima na propisanom obrascu. 

Uz obrazac za prijavu, priređivač natjecanja mora dostaviti i sljedeće podatke 

- osnovne podatke o stazi i skicu staze na kojoj će se natjecanje održati 

- podatke o dosadašnjem iskustvu u organizaciji natjecanja 

- podatke o novčanom fondu i nagradama 

- podatke o mogućnosti smještaja za natjecatelje koji dolaze iz drugih mjesta 

 

Članak 10. 



Izvršni odbor HSDP-a donosi odluku o odabiru priređivača natjecanja u rokovima propisanima 

Natječajem, a najkasnije do 15. ožujka za tekuću godinu. 

 

Članak 11. 

Priređivači natjecanja dužni su dostaviti Glavnom tajniku HSDP-a , propozicije natjecanja najmanje 

30 dana prije datuma održavanja natjecanja. 

Propozicije natjecanja moraju obavezno sadržavati sljedeće: 

- naziv organizatora i priređivača natjecanja 

- mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja 

- pravo sudjelovanja na natjecanju i eventualna ograničenja u broju natjecatelja 

- program i satnica natjecanja 

- opis i skicu staze na kojoj će se natjecanje održati 

- način mjerenja vremena i obrade rezultata 

- rokove i način prijave za sudjelovanje na natjecanju 

- iznos startnina, način i rok uplate istih 

- podatke o iznosu nagradnog fonda te ostalim  nagradama i priznanjima koja će se dodijeliti 

natjecateljima 

- mjesto i vrijeme sastanka delegata klubova 

- napomenu kako svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost, koja nije prenosiva na 

organizatore i priređivače natjecanja niti u slučaju više sile 

- informacije o mogućnostima smještaja natjecatelja i vodstva klubova 

Propozicije natjecanja HSDP će objaviti na svojim web stranicama www.hsdp.hr odmah po prijemu 

istih.  

 

III. KATEGORIJE 

Članak 12. 

HSDP utvrđuje sljedeće dobne kategorije natjecatelja za državna prvenstva: 

    Plivačice (ž)    Plivači (m) 

http://www.hsdp.hr/


Mlađi kadeti   do 11 godina    do 11 godina 

Kadeti    12-13 godina    12-13 godina 

Mlađi juniori   14-15 godina    14-15 godina 

Juniori    16-17 godina    16-17 godina 

Mađi seniori   18-19 godina    18-19 godina 

Seniori    20 godina i stariji              20 godina i stariji 

Veterani*    preko 25 godina   preko 25 godina 

* Unutar kategorije veterana, na državnim prvenstvima, utvrđuju se zasebne dobne kategorije 

svakih 5 godina (30-34, 35-39, ...). Kategorije za CRO CUP određene su Pravilnikom za CRO CUP. 

 

Članak 13. 

Razvrstavanje u pojedinu kategoriju se vrši po godini (ne datumu) rođenja. 

Dobne kategorije, osim veteranske, otvorene su za nastup godišta mlađih od utvrđenih u članku 12. 

ovog Pravilnika. 

Kategorija seniori otvorena je za sve natjecatelje bez obzira na godište. 

 

IV. PRIJAVE NATJECATELJA 

Članak 14. 

Nastupi na prvenstvima Hrvatske, kao i način prijave natjecatelja, definiraju se Pravilnikom o 

prvenstvima Hrvatske u daljinskom plivanju. 

 

Članak 15. 

Za ostala natjecanja prijave se vrše na način i u rokovima koje propiše priređivač natjecanja, što 

mora biti precizno navedeno u propozicijama natjecanja. 

 

 

V.  RUKOVOĐENJE NATJECANJIMA 

Članak 16. 

Za provedbu natjecanja na državnoj razini zadužen je Natjecateljski odbor natjecanja, koji 

sačinjavaju: 



1. Delegat HSDP-a 

2. Vrhovni sudac natjecanja 

3 Predstavnik priređivača natjecanja 

Delegata HSDP-a i Vrhovnog suca natjecanja imenuje Izvršni odbor HSDP-a najmanje 15 dana 

prije datuma održavanja natjecanja. 

Priređivač natjecanja imenuje svog predstavnika u Natjecateljski odbor najmanje 7 dana prije 

datuma održavanja natjecanja, o čemu dostavlja pisanu obavijest Glavnom tajniku HSDP-a putem 

službenog maila. 

 

 

Članak 17. 

Za sva natjecanja na državnoj razini, priređivač mora osigurati minimalan broj službenih osoba, i to 

kako slijedi: 

- Vrhovni sudac (imenuje ga IO HSDP-a) 

- Glavni mjeritelj vremena 

- Mjeritelj vremena 

- Sudac na cilju (najmanje 2) 

- Sudac utrke (sudac na stazi) ovisno o duljini i konfiguraciji staze 1-3 suca  

- Sudac okreta (na svakoj promjeni pravca  po 1 sudac) 

Jedna osoba može obavljati više navedenih dužnosti, uz uvjet da ne obavlja više dužnosti 

istovremeno, o čemu odluku donosi Vrhovni sudac natjecanja. 

 

Članak 18. 

Priređivač natjecanja obvezan je osigurati prisustvo službenog liječnika na natjecanju. Službeni 

liječnik natjecanja mora biti nazočan na natjecanju od početka tehničkog sastanka do proglašenja 

službenih rezultata. Delegat HSDP-a neće dopustiti da natjecanje započne ukoliko nije nazočan 

službeni liječnik natjecanja. 

Članak 19. 



Priređivač natjecanja obvezan je osigurati video snimanje ulaska natjecatelja u cilj. Delegat HSDP-a 

neće dopustiti da natjecanje započne ukoliko nije osigurana video kamera za snimanje ulaska 

natjecatelja u cilj. 

 



V.1. Zadaće službenih osoba 

Natjecateljski odbor 

Članak 20. 

Natjecateljski odbor odgovorno i u skladu s pravilima: 

- rukovodi natjecanjem i nadgleda njegovo provođenje 

- donosi odluku o odlaganju natjecanja u slučaju loših vremenskih uvjeta i drugih nepredviđenih 

okolnosti koje onemogućuju provođenje natjecanja, te donosi odluku o nastavku ili otkazivanju 

natjecanja 

- organizira i prisustvuje  tehničkom sastanku delegata klubova sudionika natjecanja 

- odlučuje o svim stvarima koje Pravilima nisu dodijeljena Vrhovnom sucu, sucima ili drugim 

službenim osobama 

 

Članak 21. 

Svi sudionici natjecanja dužni su se pridržavati odluka Natjecateljskog odbora tijekom cijelog 

natjecanja. 

U slučaju da Natjecateljski odbor ne može dogovorno donijeti odluku, konačna je odluka Vrhovnog 

suca natjecanja. 

 

Delegat HSDP-a 

Članak 22. 

Delegat HSDP-a obavlja slijedeće zadaće: 

- u skladu s pozitivnim propisima HSDP-a brine o provođenju pravila 

- provjerava jeli staza i svi ostali elementi staze (start, cilj) propisno postavljena i obilježena. U tu 

svrhu priređivač je dužan osigurati plovilo kojim će delegat HSDP-a obići stazu i provjeriti jeli sve 

postavljeno u skladu s pravilima najmanje 30 minuta prije početka tehničkog sastanka 

- provjerava da su osigurani svi uvjeti za nesmetano i regularno odvijanje natjecanja  

- dopušta početak natjecanja, ako su ispunjeni svi uvjeti za nesmetano i regularno odvijanje 

natjecanja. U slučaju uočenih nedostataka, daje nalog priređivaču da ih otkloni i ne dopušta početak 

natjecanja prije nego se nedostaci otklone 

- sudjeluje u radu Natjecateljskog odbora 



- odgovara za provedbu Pravilnika o natjecanjima HSDP-a 

 

Vrhovni sudac 

Članak 23. 

Zadaće Vrhovnog suca su: 

- odgovara za potpunu primjenu Pravila plivanja HSDP-a na natjecanju 

- odgovara za pravilan rad sudačke ekipe. U tom cilju organizira sastanak sudaca, raspoređuje ih na 

njihove pozicije i daje ima kratke upute za rad i način komunikacije tijekom natjecanja. 

- donosi odluku o zamjeni sudaca, ako se uvjeri da pojedini sudac ne obavlja svoje zadaće u skladu 

s Pravilima 

- sudjeluje u radu Natjecateljskog odbora 

- prima žalbe i rješava sve nastale sporove 

 

VI. ZAPISNIK 

Članak 24. 

Priređivač natjecanja dužan je priložiti zapisnik s natjecanja koji mora sadržavati sljedeće podatke: 

- mjesto i vrijeme održavanja natjecanja 

- duljina staze 

- popis službenih osoba 

- popis klubova sudionika 

- poredak i rezultat natjecatelja ( uz poredak i postignuti rezultat obavezno je navesti podatke o 

godištu i klupskoj pripadnosti te broju licence natjecatelja) 

- poredak klubova na ekipnim natjecanjima 

- podatke o eventualnim diskvalifikacijama ili odustajanju od natjecanja 

- podatke o eventualno izjavljenim žalbama i načinu njihovog rješavanja (zapisnik natjecateljskog 

odbora o odlučivanju po žalbi mora biti obvezno u privitku) 

Zapisnik ovjeravaju (supotpisuju) Delegat HSDP-a i Vrhovni sudac natjecanja 

 

Članak 25. 



Zapisnik mora biti sastavljen na način da se posebno iskaže: 

- poredak u apsolutnoj kategoriji, posebno za plivače i posebno za plivačice 

- poredak po dobnim kategorijama u skladu s kategorijama propisanim od strane HSDP-a i 

propozicijama natjecanja posebno za natjecatelje i posebno za natjecateljice 

 

Članak 26. 

Priređivač natjecanja je obvezan putem maila dostaviti Glavnom tajniku HSDP-a zapisnik s 

natjecanja u roku od 24 sata od završetka natjecanja. Priređivač natjecanja je također obvezan 

dostaviti poštom potpisan i ovjeren zapisnik s natjecanja Glavnom tajniku HSDP-a u roku od 7 dana. 

 

VI.1. Objava neslužbenih rezultata na natjecanju 

 

Članak 27. 

Priređivač natjecanja dužan je na vidnom mjestu, s čime mora upoznati sve delegate klubova i 

natjecatelje, objaviti neslužbeni poredak u apsolutnoj kategoriji. 

Po objavi rezultata delegati klubova i natjecatelji imaju pravo prigovora na poredak u roku od 30 

minuta od trenutka objave neslužbenih rezultata. Prigovor se podnosi Vrhovnom sucu u pismenom 

ili usmenom obliku.  

Po proteku ovog roka i nakon rješavanja eventualnih prigovora, Vrhovni sudac objavljuje službeni 

poredak i konačne rezultate natjecanja. 

 

VII. IDENTIFIKACIJA NATJECATELJA 

 

Članak 28. 

Natjecatelji se identificiraju preko startnih brojeva, koje im dodjeljuje priređivač neposredno prije 

početka natjecanja. 

Startni broj se ispisuje na oba  ramena i na lopaticama natjecatelja. Startni brojevi moraju biti 

ispisani tako da su jasno uočljivi te da minimalna visina brojeva iznosi 10 cm. U slučaju da je 

startni broj troznamenkast, brojevi se ispisuju jedan ispod drugoga.  

 

Članak 29. 



HSDP može na početku sezone donijeti odluku i o dodatnom načinu identifikacije natjecatelja 

putem propisanih plivačkih kapica. U tom slučaju HSDP obvezan je osigurati dovoljan broj kapica 

za sve registrirane natjecatelje. Startni broj na kapicama ispisuje se obostrano, a brojevi moraju biti 

minimalne visine 10 cm. U slučaju da se donese takva odluka, natjecatelji su dužni nositi plivačke 

kapice tijekom čitavog trajanja natjecanja. 

 

Članak 30. 

Priređivači natjecanja mogu za identifikaciju i određivanje poretka plivača koristiti i druga tehnička 

pomagala kao što su video kamere i čipovi. 

 

VIII. PRAVO NASTUPA 

Članak 31. 

Pravo nastupa na natjecanjima imaju svi registrirani natjecatelji klubova i pojedinci s licencom 

HSDP-a.  

Uvjet za nastup je uredno obavljen liječnički pregled u skladu sa Zakonom o sportu. 

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu klubovi za svoje natjecatelje i licencirani natjecatelji 

(pojedinci) dostavljaju glavnom tajniku HSDP-a. 

Glavni tajnik HSDP-a dostavit će priređivaču natjecanja, Delegatu HSDP-a i Vrhovnom sucu 

natjecanja listu registriranih i licenciranih natjecatelja s pravom nastupa, i to 7 dana prije datuma 

održavanja natjecanja.  

 

 

Članak 32. 

Priređivač natjecanja može dopustiti nastup na natjecanju i plivačima koji nisu registrirani ili  

licencirani pri HSDP-a uz obvezu da to naznači na propozicijama natjecanja. 

Priređivač natjecanja, u tom slučaju preuzima odgovornost za utvrđivanje zdravstvenog statusa tih 

natjecatelja. 

 

IX. PROTOKOL 

Članak 33. 

Na svim službenim natjecanjima obvezno je istaknuti hrvatsku zastavu, kao i intoniranje himne 

Republike Hrvatske i to prije početka natjecanja. 



 

Članak 34. 

Pozdravni govor na službenom natjecanju održava priređivač natjecanja. 

Delegat HSDP-a otvara službeno natjecanje ili ga u dogovoru s Natjecateljskim odborom prepušta 

drugoj osobi. 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 35. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja. Stupanjem na snagu ovog 

Pravilnika, stavlja se izvan snage Pravilnik za natjecanja u daljinskom plivanju od dana 

06.12.2018.g. koji je izmijenjen i dopunjen na sastanku Izvršnog odbora na odmorištu Zir 

(autocesta A1), dana 02.02.2019.g. te na sastanku Izvršnog odbora održanog 22.04.2021.g. online 

putem. 

 

U Splitu, 22.04.2021.        

Predsjednik HSDP-a 

                                Milan Žužić 

 


