
Temeljem Statuta Hrvatskog sportsko penjačkog saveza(HSPS), IO HSPS-a 20. siječnja 2022. godine donosi 

ODLUKU O NAKNADAMA U HSPS-u 

OPĆENITO 

Članak 1. 
Ovom odlukom definiraju se iznosi natjecateljskih licenci, startnina, naknada sudaca, postavljača i tehničkog delegata 

(Povjerenika) te ostale naknade vezane uz provođenje službenih natjecanja u sportskom penjanju u organizaciji HSPS-a.  

LICENCE 

Članak 2. 
Godišnja natjecateljska licenca iznosi 50,00 kuna i uplaćuje se, najkasnije 10 dana prije natjecanja na koje se natjecatelj 

prijavljuje, na službeni račun HSPS-a. 

STARTNINE 

Članak 3. 
1) Startnina službenih nacionalnih (prvenstva i kupovi Hrvatske) natjecanja iznosi:

a) 130,00 kuna za BOULDER
b) 120,00 kuna za LEAD (težinsko)
c) 80,00 kuna za SPEED (brzinsko)
d) 250,00 kuna za COMBINE (kombinaciju)

2) Po završetku natjecanja, klub suorganizator može zaračunati Savezu najam dvorane za natjecanje (ili sl.
odgovarajući naziv) u ukupnom iznosu uplaćenih startnina umanjen za:

a) 10 kn po prijavljenom natjecanju,
b) Iznos naknade nastalih putnih troškova za tehničkog delegata/povjerenika za natjecanje Saveza ako iste

preuzima Savez
c) Iznos korištenja računalnog programa za izračun rezultata natjecanja ako isti preuzima Savez

3) U slučaju otkazivanja natjecanja od strane Saveza, startnina se vraća u cijelosti
4) Ako otkazivanje natjecanja zahtjeva više od pola prijavljenih klubova i više od pola prijavljenih natjecatelja

definiranih člankom 22. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) zbog
nepredviđenih okolnosti, startnina se neće naplatiti u cjelokupnom iznosu već u iznosu ne većem od 50% iznosa
svakom prijavljenom natjecatelju. Zahtjev za otkazivanje natjecanja može se predati nakon zatvaranja prijava.
Zahtjev za otkazivanje natjecanja mogu tražiti prijavljeni klubovi i natjecatelji definiranih člankom 22. Zakona.

POSTAVLJAČI SMJEROVA 

Članak 4. 

1) Visina naknade za postavljanje smjerova iznosi najmanje:
a) 150,00 kuna po smjeru za BOULDER – „BoulderJam“ za mlađe kategorije
b) 200,00 kuna po smjeru za BOULDER – kvalifikacije seniori
c) 200,00 kuna po smjeru za BOULDER – finale
d) 400,00 kuna po smjeru za LEAD – kvalifikacije
e) 800,00 kuna po smjeru za LEAD – finale

2) Visina naknade za glavnog postavljača natjecateljskih smjerova (nositelji zvanja sukladno Pravilniku o kadrovima
u sportskom penjanju) iznosi najmanje 1.000,00 kuna po danu natjecanja.

Napomene: 

1. Ovdje propisane naknade za postavljače smjerova i glavnog postavljača obvezan je isplatiti klub - suorganizator
službenog natjecanja kojeg je IO HSPS-a potvrdio temeljem prijave za suorganizaciju službenog natjecanja.



2. Navedene naknade ne primjenjuju se u slučaju da su postavljači i/ili glavni postavljač u radnom odnosu kod
kluba/suorganizatora službenog natjecanja obzirom da radni odnos (Ugovor o radu) isključuje potrebu za dodatnim
naknadama i ista ne bi niti bila zakonski dopustiva.

SUCI NATJECANJA 

Članak 5. 

1) Visina naknade za suce smjerova iznosi najmanje:
a) 300,00 kuna za BOULDER – kvalifikacije seniori, „BoulderJam“ za mlađe kategorije, po danu natjecanja
b) 400,00 kuna za BOULDER – finale
c) 300,00 kuna za LEAD – kvalifikacije
d) 400,00 kuna za LEAD – finale

2) Visina naknade za glavnog suca (nositelji zvanja sukladno Pravilniku o kadrovima u sportskom penjanju) iznosi 
najmanje 1.000,00 kuna po danu.

Napomene: 

1. Ovdje propisane naknade za suce i glavnog suca obvezan je isplatiti klub - suorganizator službenog natjecanja kojeg je
IO HSPS-a potvrdio temeljem prijave za suorganizaciju službenog natjecanja.

2. Navedene naknade ne primjenjuju se u slučaju da su suci i/ili glavni sudac u radnom odnosu kod kluba/suorganizatora
službenog natjecanja obzirom da radni odnos (Ugovor o radu) isključuje potrebu za dodatnim naknadama i ista ne bi niti
bila zakonski dopustiva.

TEHNIČKI DELEGAT (POVJERENIK) 

Članak 6. 

1) Visina naknade za tehničkog delegata (Povjerenika) iznosi najmanje 1.000,00 kuna po danu natjecanja.

Napomena: 
1. Tehničkog delegata / Povjerenika za natjecanja svojom odlukom imenuje Izvršni odbor HSPS-a.
2. Navedenu naknadu i putne troškove za tehničkog delegata (Povjerenika) isplaćuje HSPS izuzev u slučaju drugačije
odluke IO Saveza, a ista se nadoknađuje iz uplaćenih startnina za pojedino natjecanje.


