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Temeljem članka 37.Statuta Hrvatskog saveza hokeja na ledu, Izvršni odbor Hrvatskog saveza
hokeja na ledu, na sjednici održanoj 24.09.2021.godine donosi

PRAVILNIK O NATJECANJU U HOKEJU NA LEDU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o natjecanju u hokeju na ledu uređuje se način organiziranja i rukovođenja
utakmica i natjecanja u hokeju na ledu na državnoj razini, uvjeti pod kojima se natjecanja
odvijaju, prava i obveze sudionika u natjecanju i službenih osoba na utakmicama te druga
pitanja u svezi sa natjecanjem. Ovaj Pravilnik će se primjenjivati i na ostala natjecanja,
ukoliko organizatori takvih natjecanja svojim aktima drukčije ne reguliraju pitanja.
Članak 2.
Natjecanja se odvijaju prema pravilima koje donosi Međunarodni savez hokeja na ledu (u
daljnjem tekstu IIHF), ukoliko pojedina pitanja vezana za natjecanje nisu drukčije uređena
ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima Hrvatskog saveza hokeja na ledu (u daljnjem
tekstu HSHL).
Službeni tekst pravila IIHF izdaje HSHL.
Članak 3.
U slučaju da neki odnos, situacija ili pitanje u svezi nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe i načela ovoga Pravilnika, kao i drugih propisa
HSHL, te odredbe i načela pravila koje koje donosi IIHF.
Članak 4.
Natjecateljska sezona počinje 1.srpnja, a završava 30.lipnja slijedeće godine.
Članak 5.
U toku natjecanja ne mogu se vršiti nikakve izmjene ovog Pravilnika. Izmjene Propozicija za
sezonsko natjecanje mogu se donositi tijekom tekuće sezone ukoliko se za to ukaže potreba.
Članak 6.
U toku natjecanja ne mogu se spajati niti pripajati klubovi.

II. KLIZALIŠTE
Članak 7.
Naziv klizalište podrazumjeva kompletan objekt na kojem se igra utakmica i uvjete pod
kojima se odvija utakmica (led, ograda, vrata, boksovi za igrače, mjere, ozvučenje, satovi,
semofori, osvjetljenje, rezervne štoperice itd).

Članak 8.
Sve prvenstvene utakmice, u službenim natjecanjima, igraju se na klizalištima za koja Odbor
za klupska natjecanja utvrđuje da li zadovoljavaju propise IIHF-a.
Ispravnost klizališta utvrđuje se svake godine prije početka natjecanja.
Klubovi koji sudjeluju u službenim natjecanjima dužni su poduzeti sve mjere za dovođenje
klizališta u ispravno stanje.
Ukoliko je u toku natjecanja došlo do neispravnosti klizališta klub je dužan o tome obavijestiti
Odbor za klupska natjecanja, te organizirati utakmice na ispravnom klizalištu, prema
odredbama ovog Pravilnika.
Članak 9.
Od 1.rujna 1997.godine utakmice Državnog prvenstva seniora, juniora i mlađih juniora mogu
se u pravilu igrati samo u natkrivenim klizalištima. Utakmice kadeta i mlađih kadeta smjeti će
se i dalje igrati na otvorenim klizalištima. Ukoliko klub nema natkriveno klizalište I.O. HSHL
može odobriti igranje utakica Državnog prvenstva seniora, juniora i mlađih juniora na
otvrenom klizalištu.

III. SUSTAV NATJECANJA
Članak 10.
Sustav natjecanja podrazumijeva utvrđivanje naziva, stupnja, vrste i načina natjecanja, broj
sudionika u natjecanju i prava koja se stječu natjecanjem.
Članak 11.
Na teritoriju Republike Hrvatske održavaju se slijedeća natjecanja:
A: Državno prvenstvo seniora
B: Državno prvenstvo juniora
C: Državno prvenstvo mlađih juniora
D: Državno prvenstvo kadeta
E: Državno prvenstvo mlađih kadeta
F: Državno prvenstvo žena
Državno prvenstvo seniora je klupsko natjecanje u kategoriji seniora klubova na području
Republike Hrvatske registriranih u HSHL. Klub koji osvoji prvo mjesto u ovom natjecanju
službeni je prvak Hrvatske.
Državno prvenstvo juniora je obvezno klupsko natjecanje u kategoriji juniora svih klubova
koji sudjeluju u državnom prvenstvu seniora. Klub koji osvoji prvo mjesto u ovom natjecanju
službeni je prvak Hrvatske.
Državno prvenstvo mlađih juniora obvezno je klupsko natjecanje u kategoriji mlađih juniora
svih klubova koji sudjeluju u državnom prvenstvu seniora. Klub koji osvoji prvo mjesto u
ovom natjecanju službeni je prvak Hrvatske.
Državno prvenstvo kadeta je obvezno klupsko natjecanje u kategoriji kadeta svih klubova koji
sudjeluju u Državnom prvenstvu seniora. Klub koji osvoji prvo mjesto u ovom natjecanju
službeni je prvak Hrvatske.

Državno prvenstvo mlađih kadeta je obvezno klupsko natjecanje u kategoriji mlađih kadeta
svih klubova koji sudjeluju u Državnom prvenstvu seniora. Klub koji osvoji prvo mjesto u
ovom natjecanju službeni je prvak Hrvatske.
Državno prvenstvo za žene je klupsko natjecanje u kategoriji žena za klubove koji imaju
registrirane ženske momčadi, a koji ne moraju nužno sudjelovati u Državnom prvenstvu u
kategoriji seniora.
Članak 12.
Državna prvenstva u svim kategorijama igraju se po sustavu koji, na prijedlog Odbora za
klupska natjecanja, usvaja I.O.HSHL.
Sustav natjecanja, broj i imena sudionika, kao i sve ostale pojedinosti vezane uz natjecanja u
pojedinim sezonama, reguliraju se Propozicijama o natjecanjima u hokeju na ledu (u daljnjem
tekstu: Propozicije).
Propozicije donosi I.O. HSHL. Propozicije se donose najmanje 15 dana prije početka
prvenstva.
IV. TROFEJI I PRIZNANJA
Članak 13.
Pobjednicima u službenim natjecanjima dodjeljuju se trofeji-pehar s ugraviranom posvetom i
to:
- za državnog prvaka seniora
- za državnog prvaka juniora
- za državnog prvaka mlađih juniora
- za državnog prvaka kadeta
- za državnog prvaka mlađih kadeta
- za državnog prvaka u kategoriji žena
Članak 14.
Pehari su neprijelazni i nakon svakog prvenstva novi pehari se dodijeljuju novim
pobjednicima.
Članovi momčadi koje su u službenom natjcanju osvojile prvo, drugo ili treće mjesto dobivaju
medalje (zlatne, srebrne, brončane).
Druge nagrade mogu dobiti i pojedini igrači prema kriterijima koji su propisani Propozicijama
određenog prvenstva.
Trofeje i priznanja za državna prvenstva osigurava HSHL.

V. OBVEZE KLUBOVA SUDIONIKA U NATJECANJIMA I
PRAVO NA NATJECANJE
Članak 15.
Obveza je klubova sudionika u natjecanju da se, na zahtjev Odbora za klupska natjecanja,
prijave za natjecanje u propisanom roku. Sedam dana prije početka natjecateljske sezone klub
mora predočiti Natjecateljskoj komisiji potvrdu o plaćenoj kotizaciji čiju visinu određuje
I.O.HSHL.

Članak 16.
Obveza je klubova sudionika u natjecanju da podnose Odboru za klupska natjecanja , u
traženom roku, popis registriranih igrača svih uzrasta koji se natječu u sezoni. Popis obvezno
sadržava ime i prezime igrača. datum rođenja, broj natjecateljske iskaznice, i datum
registracije za klub. Na osnovi tih podataka igrač dobiva natjecateljsku iskaznicu za igranje u
toj sezoni, koju izdaje Registracijska komisija .
Članak 17.
Obveza je svih klubova koji sudjeluju u Državnom prvenstvu seniora da sudjeluju i sa svojom
momčadi juniora, mlađih juniora, kadeta te mlađih kadeta u službenim državnim
natjecanjima. Ukoliko klub nema neku od selekcija može mu I.O.HSHL odobriti zamolbu o
nenastupanju u toj kategoriji.
Članak 18.
Pravo sudjelovanja u službenim natjecanjima prema odredbama ovog Pravilnika imaju svi
klubovi sa područja Republike Hrvatske koji su registrirani u HSHL pod slijedećim uvjetima:
A. ako na osnovu propozicija steknu pravo sudjelovanja u određenom natjecanju
B. ako se u roku prijave za određeno natjecanje
C. ako u roku plate natjecateljsku taksu u iznosu i roku koji se odredi Propozicijama
D. ako u roku podnesu popis igrača i boju dresova kluba
E. ako u trenutku prijave za određeno natjecanje član/klub i/ili odgovorne osobe člana/kluba
nisu pod suspenzijom i/ili kaznom koju je izrekla Disciplinska/stegovna komisija zbog
povreda Diciplinskog/stegovnog propisnika.
Članak 19.
Novoosnovani klub ima pravo prijave u natjecanje, pod uvjetom da udovolji svim uvjetima
propisanim ovim pravilnikom.

VI. MEĐUNARODNE UTAKMICE
Članak 20.
O sudjelovanju člana/kluba HSHL na međunarodnim natjecanjima u inozemstvu svih
kategorija, član/klub je dužan obvijestiti HSHL najmanje dva tjedna prije sudjelovanja na
istom.
Ukoliko član/klub želi sudjelovati u međunarodnom liga natjecanju mora ispunjavati sljedeće
uvjete:
•
Član/klub može prijaviti kategoriju za natjecanje u međunarodnoj ligi u slučaju da je u
navedenoj kategoriji i u kategoriji nižoj od navedene kategorije nastupio najmanje tri sezone
za redom u PH. Ova odredba se ne odnosi na prijave za seniorsku kategoriju.
•
Član/klub mora u trenutku prijave u međunarodnu ligu imati na rosteru najmanje 20
igrača ili pisanu suglasnost drugog člana/kluba, ukoliko namjerava koristiti njegove igrače
•
Član/klub koji prvi put prijavljuje kategoriju u međunarodnu ligu mora HSHL-u
dostaviti bankovnu garanciju u iznosu od 5.000 EUR, po kategoriji"

VII. RUKOVOĐENJE NATJECANJIMA
Članak 21.
Svim natjecanjima za državno prvenstvo rukovodi Odbor za klupska natjecanja .

VIII. PROPOZICIJE NATJECANJA
Članak 22.
Propozicijama natjecanja utvrđuje se način odvijanja natjecanja u skladu s Pravilnikom.
Članak 23.
I. O. HSHL donosi Propozicije u kojima se pobliže određuju pitanja vezana za sezonu.
Propozicije ne mogu biti u suprotnosti s ovim Pravilnikom. I. O. HSHL donosi Propozicije
najkasnije 30 dana prije početka natjecanja.

IX. UTVRĐIVANJE REDOSLJEDA MOMČADI NA
PRVENSTVENOJ TABLICI
Članak 24.
Utvrđivanje redosljeda podrazumijeva utvrđivanje pobjednika i poredak ostalih sudionika u
svim oblicima natjecanja.
Članak 25.
Pobjednik utakmice je onaj klub čija momčad postigne više golova u regularnom toku
utakmice.
Članak 26.
Ako u regularnom toku utakmice niti jedna momčad ne postigne gol ili postignu jednak broj
golova, utakmica je nerješena.
Članak 27.
Ako se utakmica u regularnom vremenu završi neriješenim rezultatom igra se produžetak od
5 minuta, s time da je pobjednik momčad koja prva postigne gol. Ako u produžetku niti jedna
momčad ne postigne gol, pristupa se izvođenju pet kaznenih udaraca naizmjenično. Kaznene
udarce naizmjenično izvodi 5 igrača svake momčadi.
Ako se niti na taj način ne dobije pobjednik, nastavlja se izvođenje kaznenih udaraca i to
naizmjenično po jedan igrač iz svake momčadi sve do konačne odluke."
Članak 28.
Na svim utakmicama vodi se zapisnik (elektronski na računalu i ručno). Primjerak dobiva
Odbor za klupska natjecanja od Zbora sudaca hokeja na ledu Hrvatske putem elektronske
pošte.
Odbor za klupska natjecanja na osnovi podataka iz zapisnika registrira utakmicu i vodi
evidenciju natjecanja.
Registracija utakmica obavlja se u skladu sa odredbama ovoga pravilnika i u roku određenom
Propozicijama natjecanja, a najkasnije prije narednog kola.

Za svako natjecanje vodi se evidencija koja sadrži:
- kategoriju natjecanja
- mjesto odigravanja utakmice
- vrijeme odigravanja utakmice
- imena klubova
- rezultate utakmica odgovarajućih kola
- ostale podatke za utvrđivanje plasmana
Članak 29.
Klub koji pobjedi u okviru natjecanja po bod sistemu osvaja tri boda, a u slučaju nerješenog
rezultata i igranja produžetka, svaki klub nakon regularnog dijela utakmice osvaja po jedan
bod, a klub koji ostvari pobjedu u produžetku ili kaznenim udarcima osvaja još jedan bod.
Poredak na tablici se utvrđuje zbrojem postignutih bodova.
U slučaju da dva ili više klubova osvoje isti broj bodova, o poretku odlučuje broj bodova
osvojen samo u međusobnim susretima klubova s istim brojem bodova.
U slučaju da dva ili više klubova imaju isti broj bodova i na taj način se ne može odrediti
poredak, odlučuje međusobna gol razlika samo tih klubova. Ukoliko je i to poravnato (isti
odnos datih i primljenih golova) bolji je onaj klub koji je postigao više golova.
Ukoliko niti na taj način nije moguće odrediti poredak odlučuje ukupna gol razlika u svim
susretima lige, a potom ukoliko je to isto odlučuje tj. bolji je onaj klub koji je postigao više
golova. Ukoliko se na taj način utvrđen u predhodnim stavcima, ne može utvrditi prvak u
natjecanju, odigrat će se nova utakmica na neutralnom terenu ili na terenu na koji pristanu
obadva kluba. U koliko se na novo odigranoj utakmici u regularnom vremenu ne dobije
pobjednik, igrat će se prema odredbama utvrđenim u Članku 27. ovog Pravilnika.
Članak 30.
Kada se natjecanje ili dio natjecanja igra po kup sustavu, pobjednik utakmice ide u slijedeće
kolo, a klub koji izgubi ispada iz daljnjeg natjecanja. Ukoliko se igraju dvije utakmice, tada se
rezultati zbrajaju i u slijedeće kolo ide klub koji je dao više golova. Ako je broj golova poslije
zbrajanja isti, na drugoj utakmici se postupa po Članku 29. ovog Pravilnika. Ovo se odnosi i
na sustav natjecanja u liga sustavu, ali i na doigravanje (Play off).
Članak 31.
Natjecanje na turnirima je ovisno o broju sudionika i dužini trajanja turnira, a može se odvijati
po bod sustavu, kup sustavu ili kombiniranom sustavu prema propozicijama turnira, pa se na
osnovi njih utvrđuje redoslijed momčadi, držeći se pravila pojedinih sustava.
Članak 32.
U svim natjecanjima mogu se utvrđivati redoslijedi pojedinaca u slijedećim disciplinama:
- najbolji strijelac (prema broju postignutih golova + asistencija)
- najbolji igrač (prema odluci posebne komisije)
- najbolji golman (prema odluci posebne komisije)
Ako su rezultati dvaju igrača isti, priznanje se dodjeljuje obojici. Kod određivanja najboljeg
strijelca, postignuti golovi i asistencije boduju se jednako.
Članak 33.
U svim natjecanjima momčadi se bore za “fair play” trofej. Taj trofej osvaja momčad sa
najmanje kazni mjerenih u minutama. Kazna igre isključuje mogućnost osvajanja trofeja “fair
play” !

X. ODREĐIVANJE PAROVA, RASPORED I KALENDAR
NATJECANJA
Članak 34.
Određivanje parova, raspored i kalendar utakmica, donosi Odbor za klupska natjecanja.
Članak 35.
Parovi u svim ligama - natjecanjima određuju se po Bergerovim tablicama.
Članak 36.
Parovi za natjecanje na turnirima određuju se ždrijebom uz nazočnost članova Odbora za
klupska natjecanja i predstavnika klubova, ako to žele. Mjesto izvlačenja određuje Odbor za
klupska natjecanja.
Članak 37.
Raspored odigravanja utakmica, u okviru određenog sustava natjecanja, i kalendar natjecanja
određuje Odbor za klupska natjecanja, držeći se prioriteta natjecanja kako slijedi:
1.utakmice za prvenstvo Svijeta
2.prijateljske utakmice reprezentacija utvrđene prije početka natjecateljske sezone
3.državno prvenstvo seniora
4.državno prvenstvo juniora
5. državno prvenstvo žena
6.državno prvenstvo mlađih juniora
7.državno prvenstvo kadeta
8.državno prvenstvo mlađih kadeta
Članak 38.
Pri određivanju rasporeda i kalendara natjecanja, Odbor za klupska natjecanja treba imati u
vidu i ostale činjenice koje mogu otežati normalno odvijanje natjecanja, kao što su:
- dostupnost dvorana/klizališta obzirom na situaciju s COVID – 19 pandemijom
- dostupnost dvorana/klizališta obzirom na situaciju uzrokovanu potresom/ima u proteklom
periodu
- međunarodne utakmice reprezentacija
- državni praznici
- školski praznici
- početak i završetak sezone na otvorenim klizalištima.
Članak 39.
Ako se natjecanje državnog prvenstva odvija naizmjence radnim pa neradnim danima, treba
voditi računa da pojedini klubovi ne igraju u gostima uvijek radnim danom. U tom slučaju
Odbor za klupska natjecanja ima pravo izmjeniti raspored pojedinih kola, tako da se napravi
optimalan raspored u dogovoru s klubovima.
Članak 40.
Utvrđeni raspored može se mijenjati u toku natjecanja samo u izuzetnim i opravdanim
slučajevima. Izmjene može izvršiti Odbor za klupska natjecanja samostalno ili na zamolbu
klubova. Odbor za klupska natjecanja dužan je o izmjenama izvjestiti I.O. HSHL, ali samo u
slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom, Propozicijama natjecanja ili drugim općim
aktima HSHL-u.

Članak 41.
Određivanje parova, raspored i kalendar natjecanja za slijedeću sezonu, treba izraditi odmah,
a najkasnije 30 dana prije početka prvenstva.

XI. UTAKMICE
Članak 42.
Utakmice su osnovni oblik natjecanja klubova i igraju se prema važećim pravilima igre IIHF,
koju na našem jeziku izdaje HSHL, ako to ovim Pravilnikom nije drukčije regulirano.
Članak 43.
Prvenstvena utakmica u kategorijama seniora, juniora, mlađih juniora, kadeta, mlađih kadeta i
žena može se održati ako klub izvede na klizalište najmanje 11 igrača, od kojih je jedan
golman.
Članak 44.
Sve utakmice seniora, juniora, mlađih juniora, kadeta i žena u državnom prvenstvu igraju se u
trajanju 3 x 20 minuta čiste igre, sa stankom od po 15 minuta između trećina. Zagrijavanje
igrača prije utakmice traje 15 minuta. Poslije zagrijavanja utakmica počinje odmah ili uz
mogućnost čišćenja leda prije početka.
Članak 45.
Sve utakmice mlađih kadeta u državnom prvenstvu igraju se u trajanju od 3 x 15 minuta čiste
igre sa stankom od po 15 minuta između trećina. Zagrijavanje igrača prije utakmice traje 15
minuta i odmah poslije zagrijavanja počinje utakmica..
Članak 46.
Na utakmicama mlađih kadeta predviđene su kazne:
- mala kazna 1 1/2 minute
- velika kazna 3 1/2 minute
- disciplinska kazna 7 1/2 minuta.

XII. PRAVA SUDIONIKA (PROTIVNIKA) NA UTAKMICI
Članak 47.
Tokom utakmice kapetan momčadi ima pravo zatražiti od suca suočenje ili identifikaciju
pojedinih igrača protivničkih momčadi, uz prisustvo glavnog suca utakmice. Suočenje ili
identifikacija igrača obavlja se prije početka bilo koje trećine ili nakon završetka prve ili
druge trećine i to na prikladan način, koji omogućuje neupitno utvrđenje identiteta igrača.
Ukoliko igrač napusti klizalište, smatrat će se da je odbio identifikaciju i da je nepravilno
nastupio za svoju momčad. U slučaju povrede podaci o identitetu mogu se provjeriti i u
osobnoj iskaznici ili putnoj ispravi.
Članak 48.
Pravo je kluba da preko službenog vođe momčadi provjeri ispravnost natjecateljskih iskaznica
protivničke momčadi prije početka utakmice uz prisutnost glavnog suca utakmice. Ukoliko

utvrdi nepravilnost natjecateljske iskaznice, službeni vođa momčadi može zatražiti od
glavnog suca utakmice da postupi po propisima.
Članak 49.
Klubovi ne smiju nastupiti na utakmicama u istim dresovima, istih ili sličnih boja, koje
onemogućavaju ili otežavaju identifikaciju momčadi.
U slučaju da klubovi imaju iste dresove,na zahtjev službenog vođe momčadi domaća momčad
će promijeniti dresove osim u slučaju da Odboru za klupska natjecanja nije prije početka
natjecanja prijavila boju dresova.
Članak 50.
Kapetan momčadi ima pravo najaviti prigovor na odigranu utakmicu, a najavu prigovora treba
unijeti u službeni zapisnik utakmice, a u roku od 30 minuta po završetku susreta. Službeni
prigovor sa obrazloženjem dostavlja se Odboru za klupska natjecanja u roku od 24 sata nakon
odigrane utakmice.

XIII. ODLAGANJE UTAKMICE
Članak 51.
Ako se odlukom nadležnog organa proglasi dan žalosti na određenom području, zbog kojeg se
odlaže održavanje športskih priredbi, Odbor za klupska natjecanja odredit će dan odigravanja
odloženih utakmica.
Ako je odluka o danu žalosti proglašena u vrijeme kada su momčadi na putu ili kada su stigle
u mjesto odigravanja utakmice, utakmice se sporazumom klubova mogu odigrati prvog dana
nakon isteka dana žalosti.
Na utakmicama koje se igraju poslije isteka dana žalosti, odaje se počast minutom šutnje.
Odredba iz ovog članka neće se primjeniti kada je dan žalosti proglašen na području gostujuće
momčadi, ali će se primjeniti treći stavak ovog članka.
Članak 52.
U slučaju da na službenoj utakmici državnog prvenstva iz jednog kluba ne mogu igrati dva ili
više igrača zbog sudjelovanja u državnoj reprezentaciji, taj klub može odložiti utakmicu pod
uvjetom da o tome obavijesti Odbor za klupska natjecanja, protivnički klub i suce.
Klub koji je odložio utakmicu, dužan je u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva za odgodu
utakmice, predati Odboru za klupska natjecanja dokaze o nastupanju razloga iz prvog stavka
ovog članka.
Članak 53.
Klubu koji ne dokaže opravdanost odlaganja utakmice navedenih u članku 52. oduzet će se 3
boda u toku istog natjecanja, a utakmica će se registrirati službenim rezultatom 5:0 u korist
protivnika.
Članak 54.
Utakmica se odlaže ukoliko nastupe okolnosti, zbog kojih nema uvjeta za odigravanje
utakmice, iz razloga više sile, kao što su: potres, požar, saobraćajna nesreća zbog koje
momčad nije stigla na vrijeme na utakmicu ili zbog koje je povrijeđeno ili onesposobljeno
više od dva igrača.
U tom slučaju, Odbor za klupska natjecanja odredit će dan održavanja odložene utakmice,
ukoliko se klubovi sami o tome ne dogovore.

Članak 55.
Klub koji je utakmicu odložio iz razloga navedenih u članku 52. dužan je, najkasnije tri dana
od dana određenog kalendarom natjecanja za odigravanje utakmice, pružiti Odboru za
klupska natjecanja vjerodostojne dokaze o nastupanju razloga zbog kojih se utakmica nije
mogla odigrati.
Članak 56.
Utakmica se može odgoditi i u slučaju kvara uređaja za pravljenje leda, nedostatka ledene
ploče, nestanka el. energije i sl.
Odluku o odlaganju utakmice u slučajevima navedenim u prvom stavku donosi Odbor za
klupska natjecanja na pismeni zahtjev kluba, o čemu obavještava suce najkasnije 24 sata prije
dana koji je određen za odigravanje utakmice.
U slučaju da su navedeni razlozi nastupili kada je gostujuća momčad bila na putu ili je već
stigla u mjesto odigravanja utakmice, odluku o odigravanju utakmice donosi Odbor za
klupska natjecanja, nakon što utvrdi da postoje razlozi iz prvog stavka. Ako se momčadi
sporazume i otklone nastale okolnosti Odbor za klupska natjecanja će odrediti da se utakmica
odigra slijedeći dan. Troškove odigravanja odgođene utakmice, koje ima gostujući klub, u
tom slučaju snosi klub domaćin.
Klub domaćin snosi i troškove sudaca. Ukoliko se klubovi ne mogu sporazumjeti, dan
odigravanja odgođene utakmice odredit će Odbor za klupska natjecanja..
Članak 57.
Odbor za klupska natjecanja može u toku natjecanja izvršiti promjenu termina - ali ne i
redosljeda rasporeda utakmica, odnosno odložiti pojedine utakmice zbog potreba odigravanja
utakmica reprezentacije ili sudjelovanja pojedinih klubova u europskim natjecanjima.
Članak 58.
Klub koji nema uvjete određenog dana organizirati utakmicu zbog nedostatka klizališta i
slično, dužan je utakmicu organizirati u drugom mjestu, gdje za to postoje uvjeti i u tom
slučaju snosi eventualne dodatne troškove gostujućeg kluba.
Članak 59.
Klubovi se mogu i u drugim, izuzetno opravdanim slučajevima sporazumjet da odlože
utakmicu, s time da se ta utakmica mora odigrati prije slijedećeg kola.
U tom slučaju klub koji želi odgoditi utakmicu dužan je obavijestiti o odlaganju utakmice
Odbor za klupska natjecanja najmanje 2 dana prije dana određenog kalendarom natjecanja za
odigravanje utakmice. Klub je o tome također dužan obavijestiti suce i ostale službene osobe.
Troškovi koji eventualno nastanu zbog odlaganja utakmice, snosi klub koji je zatražio odgodu
utakmice.
Članak 60.
Klubu, organizatoru utakmice, koji odloži utakmicu iz razloga navedenih u članku 58. i 59.,
ako ne dokaže postojanje okolnosti u spomenutim odredbama, izreći će se stegovna mjera
zabrane nastupanja momčadi na određeno vrijeme.

XIV. VRIJEME ODIGRAVANJA UTAKMICA
Članak 61.
Početak utakmica se određuje u okviru vremena određenog Propozicijama natjecanja, vodeći
računa o pogodnim prometnim vezama i troškovima gostujućih momčadi.
Ukoliko se klubovi dogovore o vremenu početka pojedinih utakmica koje odstupa od vremena
utvrđenog prije početka natjecanja, organizator utakmice je o tome dužan obavijestiti Odbor
za klupska natjecanja, suce i druge službene osobe, najmanje 48 sati prije početka utakmice,
uz suglasnost Odbora za klupska natjecanja.
Članak 62.
Ako nakon 30 minuta od vremena određenog za početak utakmice klub ne izađe na led,
smatrat će se da je odustao od nastupa na toj utakmici.
Odustajanje od utakmice utvrđuje glavni sudac utakmice, a nakon toga zapisnik dostavljaju
Odboru za klupska natjecanja, koji rukovodi natjecanjem.
Takva utakmica registrirat će se službenim rezultatom 5:0 u korist momčadi koja je nastupila
na utakmici.
Klub koji nije nastupio na utakmici snosi troškove koje je organizator imao oko organiziranja
utakmice.
Ako se klub pojavi na klizalištu nakon isteka vremena iz prvog stavka, utakmica se može
odigrati, ako tada postoje uvjeti za odigravanje utakmice: prisutnost sudaca, drugih službenih
osoba, slobodno klizalište i slično.
Klub koji je zakasnio na utakmicu snosi sve eventualne dodatne troškove, koji nastaju zbog
pomicanja vremena početka utakmice. Protiv kluba koji nije nastupio ili je zakasnio na
utakmicu, Odbor za klupska natjecanja poduzet će odgovarajuće mjere.
Članak 63.
Ako utakmica ne počne na vrijeme i slijedećih 30 minuta od vremena određenog za početak
utakmice, jer klizalište nije osposobljeno za odigravanje utakmice, suci odlučuju da se
utakmica ne može odigrati i to se unosi u zapisnik.
Ukoliko se uklone razlozi zbog kojih utakmica nije mogla početi u roku 30 minuta, klubovi se
mogu sporazumjeti o odigravanju utakmice. Organizator utakmice snosi eventualne dodatne
troškove gostujuće momčadi zbog odlaganja početka utakmice.
XV. PREKID UTAKMICE
Članak 64.
Glavni sudac prekida utakmicu ako u toku njezina trajanja nastupe okolnosti koje se ne mogu
otkloniti (požar, potres, nestanak el.energije i sl.) i zbog kojih nema uvjeta da se utakmica
završi isti dan.
Ako je do trenutka prekida odigrano više od 50 minuta utakmice, sudac proglašava utakmicu
završenom, u protivnom, prekinuta utakmica će se nastaviti u terminu koji odredi Odbor za
klupska natjecanja, uz suglasnost oba kluba.
Ako je do prekida bilo odigrano manje od 10 minuta utakmice, nova utakmica odigrat će se u
terminu koji odredi Odbor za klupska natjecanja, uz suglasnost oba kluba.
Članak 65.
Sudac mora prekinuti utakmicu, ako u toku utakmice dođe do općeg međusobnog
obračunavanja igrača, a suci ih ne mogu zaustaviti pa postoji opasnost da dođe do težih
povreda.

Sudac mora prekinuti utakmicu u slučaju tjelesnog napada igrača, službenih osoba ili
gledatelja na suca.
Članak 66.
Odbor za klupska natjecanja utvrđuje uzroke prekida utakmice i krivce, pa imajući u vidu
razloge zbog kojih je utakmica prekinuta, odlučuje o igranju nove utakmice, registriranju
utakmice u korist jednog od klubova ili odigravanja nastavka prekinute utakmice.
Isti organ odlučuje koji klub snosi troškove nastale zbog prekida utakmice. Iscrpni izvještaj o
prekinutoj utakmici dužni su odmah poslati oba kluba i suci Odboru za klupska natjecanja .
Članak 67.
U slučaju kada gledatelji bacaju predmete koji mogu povrijediti igrače ili službene osobe ili
kada i nakon upozoravanja nastave sa nesportskim navijenjem i vrijeđanjem igrača ili
službenih osoba, sudac može privremeno prekinuti utakmicu i zahtijevati da organizator
isprazni gledalište u roku od 20 minuta.
Ukoliko organizator ne postupi po nalogu suca, sudac prekida utakmicu. Sudac dostavlja o
prekidu utakmice detaljno izvješće Odboru za klupska natjecanja, koji donosi odluku o
registriranju utakmice. Odluka se mora donijeti po hitnom postupku i ne kasnije od prve
utakmice slijedećeg kola. Na odluku se momčadi imaju pravo žaliti I.O. HSHL.
Odluka I.O. HSHL-a je konačna.
Članak 68.
Ako momčad samovoljno napusti teren i ne nastavi igrati utakmicu u vremenu koji je odredio
sudac, sudac proglašava utakmicu završenom, a Odbor za klupska natjecanja će utakmicu
registrirati rezultatom 5:0 ukoliko u tom trenutku nije postignut bolji rezultat u korist
pobjedničke momčadi.

XVI. IGRAČI
Članak 69.
Na utakmicama mogu nastupiti samo igrači koji su registrirani i stekli pravo nastupa za klub u
skladu s aktima HSHL, koji posjeduju uredne natjecateljske iskaznice i koji su unijeti u popis
igrača koji se prije utakmice predaje sucu utakmice.
Ako je odlukom nadležnog organa određeno ponovno odigravanje utakmice ili nastavak
utakmice, smiju nastupiti samo igrači koji su imali pravo nastupa na utakmici koja se
nastavlja ili ponovo igra.
Članak 70.
Najkasnije do 30. lipnja klubovi su, na poziv Odbora za klupska natjecanja dužni dostaviti
popis svih registriranih igrača za sve selekcije. Popis mora sadržavati, po selekcijama, ime i
prezime igrača, datum rođenja, broj natjecateljske iskaznice i status igrača u klubu (obnova
registracije, prelazak iz drugog kluba, prva registracija).
Strani državljani mogu nastupiti za klub, ako su registrirani sukladno Zakonu o športu,
Registracijskom Pravilniku i ostalim pozitivnim propisima. Za klub na utakmici istovremeno
mogu nastupiti tri (3) strana državljana - igrača. Registracija stranih igrača za klub mora se
izvršiti do 15.veljače tekuće natjecateljske sezone.
Ako u toku natjecanja dođe do promjena u popisu igrača koji su u skladu s općim aktima
HSHL, klub je o tome dužan odmah obavijestiti Odbor za klupska natjecanja.

Članak 71.
Ako se utvrdi da je za klub nastupio igrač koji, prema općim aktima HSHL ili odlukama
nadležnih organa, nije imao pravo nastupa, utakmica će se poništiti i registrirati službenim
rezultatom 5:0 u korist protivnika i klubu dodatno oduzeti 3 boda u tom natjecanju, a Odbor
za klupska natjecanja podnijet će zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv igrača i
kluba.
Članak 72.
Na utakmicama seniora mogu nastupiti svi igrači koji su uredno registrirani za
klub.
Igrači mlađi od 15 godina mogu nastupiti u seniorskoj konkurenciji uz pismenu dozvolu
liječnika i roditelja koja mora biti pokazana sucima prije utakmice.
Dozvola vrijedi jednu natjecateljsku sezonu.
Članak 73.
Na utakmicama juniora mogu nastupiti igrači, koji na dan 01.siječnja natjecateljske sezone
navršavaju 20 godina i mlađi. Igrači koji po godištu nastupaju za nižu natjecateljsku
kategoriju (mlađi juniori) mogu nastupiti u juniorskoj konkurenciji uz pismenu dozvolu
liječnika i roditelja koja mora biti pokazana sucima prije utakmice.
Dozvola vrijedi jednu natjecateljsku sezonu.
Na utakmicama mlađih juniora mogu nastupiti igrači, koji na dan 01.siječnja natjecateljske
sezone navršavaju 17 godina i mlađi. Igrači koji po godištu nastupaju za nižu natjecateljsku
kategoriju (kadeti) mogu nastupiti u konkurenciji mlađih juniora uz pismenu dozvolu liječnika
i roditelja koja mora biti pokazana sucima prije utakmice.
Dozvola vrijedi jednu natjecateljsku sezonu
Članak 74.
Na utakmicama kadeta mogu nastupiti igrači koji na dan 01.siječnja natjecateljske sezone
navršavaju 14 godina i mlađi.Igrači koji po godištu nastupaju za nižu natjecateljsku kategoriju
(mlađi kadeti) mogu nastupiti u kadetskoj konkurenciji uz pismenu dozvolu liječnika i
roditelja koja mora biti pokazana sucima prije utakmice.
Dozvola vrijedi jednu natjecateljsku sezonu
Na utakmicama mlađih kadeta mogu nastupiti igrači, koji na dan 01.siječnja natjecateljske
sezone navršavaju 12 godina i mlađi. Igrači koji po godištu nastupaju za stariju školu mogu
nastupiti u konkurenciji mlađih kadeta uz pismenu dozvolu liječnika i roditelja koja mora biti
pokazana sucima prije utakmice.
Dozvola vrijedi jednu natjecateljsku sezonu
Pravo nastupa za momčad starije škole u sezoni imaju oni igrači koji na dan 01.siječnja
natjecateljske sezone navršavaju 10 godina i mlađi.
Pravo nastupa za momčad mlađe škole u sezoni imaju oni igrači koji na dan 01.siječnja
natjecateljske sezone navršavaju 8 godina i mlađi.
Članak 75.
Igrač ne smije u istom danu nastupiti na dvije prvenstvene utakmice.
Članak 76.
Na prijateljskim i međunarodnim prijateljskim utakmicama kao i turnirima koji nisu
prvenstveni u klubu mogu gostovati igrači iz drugih klubova, ako drugi klub za to dade
suglasnost i organizator to predvidi propozicijama.

Članak 77.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen iz natjecateljske iskaznice.
U slučaju potrebe, podaci o identitetu mogu se provjeriti i iz osobne karte ili putovnice.
Nepotpuni podaci u natjecateljskoj iskaznici ne mogu se popunjavati raznim potvrdama niti
prije, niti poslije utakmice.
Članak 78.
Nepotpuna ili netočna natjecateljska iskaznica smatra se neispravnom i igrač sa takvom
iskaznicom ne smije nastupiti na utakmici.
Članak 79.
Svaki igrač mora imati u svojoj natjecateljskoj iskaznici nalaz o liječničkom pregledu. Nalaz
o liječničkom pregledu za igrače koji su navršili 18 godina ne smije biti stariji od 10 mjeseci,
a mlađih od 18 godina ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
Članak 80.
U slučaju duže bolesti igrača, obvezatan je ponovni liječnički pregled, u interesu zaštite
zdravlja igrača.
Članak 81.
Svaki igrač, učesnik natjecanja mora imati natjecateljsku knjižicu u smislu Pravilnika o
registraciji igrača HSHL, s točno unešenim podacima o registraciji, pravo nastupa, kao i
unijete podatke o uredno izvršenom liječničkom pregledu, s mišljenjem liječnika o
zdravstvenoj sposobnosti igrača.
Igrač može imati i dvojnu registraciju s tim da ne može igrati za dvije momčadi u istoj
kategoriji natjecanja.
Liječnički pregled igrača obavlja se u sportskoj ambulanti, a samo ako ona ne postoji, pregled
će se obaviti u zdravstvenoj ustanovi mjesta.
Liječnički pregled igrača obavlja se prije početka natjecanja.
Liječnički pregled igrača mlađih od 18 godina važi šest (6) mjeseci, a starijih deset (10)
mjeseci za natjecateljsku sezonu.
Kontrolu izvršenih liječničkih pregleda i identiteta igrača vrši glavni sudac prije početka
utakmice.
Ukoliko se ustanovi da netko od igrača nema natjecateljsku knjižicu, ili ima knjižicu bez
ispravnog liječničkog pregleda, ne dozvoljava mu se nastup. Ukoliko cijela momčad dođe bez
natjecateljskih knjižica gubi utakmicu bez borbe.
Članak 82.
Igrač koji je kažnjen na utakmicama sa dvije disciplinske kazne, automatski je suspendiran i
ne smije nastupiti na sljedećoj utakmici.
Igrač koji je kažnjen velikom disciplinskom kaznom ili kaznom igre, automatski je
suspendiran i ne smije nastupiti na narednim utakmicama, sve dok nadležni organ HSHL ne
riješi njegov slučaj.

XVII. DUŽNOSTI ORGANIZATORA UTAKMICE
Članak 83.
Organizator utakmice, u smislu ovog Pravilnika, je klub koji organizira i igra utakmicu na
terenu u svom mjestu ili utakmicu organizira u drugom mjestu. Organiziranje prvenstvenih
utakmica izvan svog mjesta nije dozvoljeno, osim u slučajevima predviđenim ovim
Pravilnikom.
Članak 84.
Organizator utakmice dužan je osigurati ispravno klizalište za odigravanje utakmice, sa svim
pripadajućim popratnim prostorijama i sadržajima, te poduzeti potrebne mjere i radnje za
osiguranje normalnog toka utakmice.
Igralište na kojem se odigravaju službene utakmice mora ispunjavati propisane uvjete.
Članak 85.
Predstavnik kluba domaćina mora biti na klizalištu najmanje 90 minuta prije početka
utakmice i staviti se na raspolaganje gostujućoj momčadi, sucima i ostalim službenim
osobama.
Članak 86.
Za zapisničkim stolom u toku utakmice smiju biti prisutne samo službene osobe: zapisničar,
mjeritelj vremena, osoba koja rukuje razglasnim uređajima, mjeritelji vremena kazni i po
jedan predstavnik svakog kluba.
Članak 87.
Propozicijama natjecanja se podrobnije utvrđuju obveze organizatora određene ovim
Pravilnikom, a mogu se utvrditi i dodatne obveze organizatora, koje nisu spomenute ovim
Pravilnikom, a koje su neophodne za normalno odigravanje utakmice.

XVIII. ODBOR ZA KLUPSKA NATJECANJA
Članak 88.
Odbor za klupska natjecanja sastoji se od 1 voditelja i 2 člana, koje imenuje I.O. HSHL.
U slučaju spriječenosti voditelja Odbora za klupska natjecanja, 2 člana Odbora za klupska
natjecanja obavljaju njegove dužnosti i posjeduju iste ovlasti kao i voditelj Odbora za klupska
natjecanja.
Članak 89.
Odbor za klupska natjecanja:
- rukovodi svim natjecanjima, koja se održavaju u sklopu HSHL
- provodi registraciju odigranih utakmica
- vodi evidenciju o natjecanju
- izdaje klubovima službeni dokument o ispravnosti klizališta i njihovoj usklađenosti sa
propisanim međunarodnim standardima
- izdaje igračima licencu za igranje u smislu odredaba ovoga Pravilnika
- pokreće postupak za ocjenjivanje regularnosti utakmice, a na prijedlog člana Odbora za
klupska natjecanja
- odlučuje o prigovorima klubova na regularnost održavanja natjecanja

- daje prijedloge I.O. HSHL u pogledu sustava odigravanja državnih prvenstava
- može tražiti od klubova sudionika da se prijave za natjecanje u propisanom roku
- može tražiti od klubova sudionika popis registriranih igrača svih uzrasta koji se natječu u
sezoni
- odlučuje kao prvostupanjsko tijelo o počinjenom prekršaju, kad je to potrebno, imajući u
vidu težinu i složenost počinjenog prekršaja.
Propozicijama natjecanja mogu se odrediti i drugi zadaci Odbora z klupska natjecanja.

IX. SLUŽBENI VOĐA MOMČADI
Članak 90.
Svaka momčad dužna je odrediti jednu osobu, iz reda članova kluba, za službenog vođu
momčadi na utakmici, čiji je zadatak da:
- predstavlja i zastupa klub prije početka, za vrijeme trajanja i nakon
završetka utakmice,
- surađuje sa službenim osobama na utakmici i predstavnicima protivničke
momčadi,
- poduzima mjere radi odlanjanja nedostataka i propusta koje su utvrdili
suci,
- predaje sucima potpisan popis igrača za utakmicu s
potrebnim podacima, najkasnije 30 minuta prije početka utakmice.
Članak 91.
Službeni vođa momčadi mora biti upisan u službeni zapisnik zajedno s popisom igrača.
U propozicijama natjecanja mogu se utvrditi i drugi zadaci službenog vođe momčadi.
Članak 92.
Službenom vođi momčadi koji ne izvršava obveze utvrđene ovim Pravilnikom, Propozicijama
natjecanja ili drugim općim aktima HSHL, izreći će se vremenska kazna zabrane obavljanja
funkcije u hokejskom sportu.

XX. SUCI
Članak 93.
Pravo suđenja na prvenstvenim utakmicama imaju suci koji su položili sudački ispit pred
Zborom sudaca hokeja na ledu Hrvatske, koji imaju urednu iskaznicu i nalaze se na listi za
određeni rang natjecanja. Suci su potpuno samostalni i svoje odluke donose bez utjecaja sa
strane.
Članak 94.
Suce za utakmicu određuje Zbor sudaca hokeja na ledu Hrvatske.
Zbor sudaca hokeja na ledu Hrvatske dužan je kod određivanja sudaca voditi računa o
osiguranju objektivnosti suđenja i najmanjim troškovima za suce.
Članak 95.
Ukoliko je određeni sudac opravdano spriječen da vodi utakmicu, dužan je o tome obavijestiti
Zbor sudaca hokeja na ledu Hrvatske najkasnije 24 sati prije utakmice.

Zbor sudaca hokeja na ledu Hrvatske u tom slučaju određuje drugog suca i o tome
obaviještava zainteresirane klubove.
Članak 96.
Ako jedan od sudaca ne dođe na utakmicu, utakmicu će voditi dva suca.
Članak 97.
Ako u toku utakmice dođe do povrede jednog suca ili se onemogućava suca u vođenju
utakmice, suđenje se obavlja po sustavu dvojice sudaca.
Gornji stavak primjenjuje se uvijek, osim u slučaju tjelesnog napada na suca.
Članak 98.
Sudac koji je doputovao na utakmicu, mora ostati u mjestu odigravanja utakmice sve dok
postoje mogućnosti odigravanja utakmice.
Članak 99.
Suci su obvezatni na teren doći 60 minuta prije početka utakmice.
Članak 100.
Visina naknade za suđenje na utakmicama i prava na druge troškove određuje I.O. HSHL, na
prijedlog Zbora sudaca hokeja na ledu Hrvatske.
Članak 101.
Sucu koji je određen da sudi, a ne dođe na utakmicu; na vrijeme ne obavijesti Zbor sudaca
hokeja na ledu Hrvatske o spriječenosti vođenja utakmice; odbije suditi utakmicu ili ne
izvršava obveze predviđene ovim Pravilnikom ni drugim općim aktima HSHL, izreći će se
mjera zabrane obavljanja funkcije u hokejskom športu na određeno vrijeme.
Poslije odigrane utakmice ne prihvaća se opravdanje nedolaska na utakmicu.
XXI. PRIGOVORI I ŽALBE
Članak 102.
Poslije odigrane utakmice, svaki klub može u roku od dva dana, uložiti prigovor Odboru za
klupska natjecanja, ako smatra da postoje razlozi za poništenje utakmice ili postignutih
rezultata.
Prigovor se, uz pismeno obrazloženje, u službeni zapisnik unosi nakon odigrane utakmice.
Uz prigovor se uplaćuje taksa, a propozicijama natjecanja određuje se iznos i broj žiro računa
HSHL na koji se uplaćuje taksa.
Ukoliko posljednji dan roka za podnošenje žalbe ističe pada u nedjelju ili praznik, rok se
produžuje na prvi slijedeći radni dan.
Članak 103.
Zakašnjeli prigovori ili prigovori uz koje nije priložen dokaz o uplaćenoj taksi neće se
rješavati.
Članak 104.
Prigovor kluba se uvažava i poništava utakmica:
- ako sudac nije primjenio ili je pogrešno primjenio bitna pravila igre, a
ta povreda pravila igre je utjecala na konačni ishod utakmice.

Povreda pravila igre ne postoji ako se neka sudačka odluka može donijeti na temelju
slobodnog sudačkog uvjerenja.
Bitna povreda pravila igre uvijek postoje, ako je utakmica igrana sa većim brojem igrača od
20+2, ili ako sudac prizna gol koji je postignut nakon znaka sirene za završetak trećine ili
utakmice.
Članak 105.
Odbor za klupska natjecanja pokrenut će postupak za ocjenjivanje regularnosti utakmice, ako
glavni sudac utakmice u svom izvještaju ukaže na okolnosti zbog kojih se utakmica može
poništiti ili odrediti druga propisana mjera.
Članak 106.
Kada se u postupku za utvrđivanje činjeničnog stanja na osnovi prigovora utvrdi da ima
razloga za pokretanje stegovnog postupka protiv kluba ili službenih osoba, Odbor za klupska
natjecanja će u skladu s općim aktima poduzeti potrebne mjere i radnje.
Članak 107.
Protiv odluke Odbora za klupska natjecanja može se podnijeti žalba I.O. HSHL u roku od 8
dana po primitku odluke.
Žalba se podnosi preko organa koji je odluku donio, a ovaj ju je dužan, u roku od 3 dana
proslijediti I.O. HSHL.
Uz žalbu treba dostaviti i dokaz o uplaćenoj taksi za žalbe.
Članak 108.
Posebnim propozicijama utvrđuju se organi koji odlučuju o prigovorima i žalbama i samom
postupku u turnirskim natjecanjima.
Članak 109.
Odluka I.O. HSHL o žalbi je konačna.
Nezadovoljna stranka može tražiti zaštitu zakonitosti od Skupštine HSHL ali taj zahtjev ne
zadržava odluku Izvršnog odbora HSHL.

XXII. FINANCIJSKE OBVEZE
Članak 110.
Klubovi sami pokrivaju troškove natjecanja.
Prihod s utakmice pripada domaćinu, osim u slučajevima kada je to Propozicijama drugačije
određeno.
Prihodi s utakmice, koja se po odluci Odbora za klupska natjecanja igra na neutralnom terenu,
dijeli se po pola, osim u slučaju kada je određen domaćin utakmice.
Ako utakmica na neutralnom terenu iz trećeg stavka nema prihoda, tada klubovi dijele
troškove organizacije utakmice popola.
Članak 111.
Svaki klub koji sudjeluje u službenim natjecanjima dužan je uplatiti kotizaciju na žiro račun
HSHL, u iznosu koji se određuje Propozicijama natjecanja i u roku koji odredi Odbor za
klupska natjecanja, najkasnije 15 dana prije početka natjecanja.

Članak 112.
Klub koji je podnio prigovor na utakmicu ili žalbu na odluku organa HSHL, dužan je uplatiti
taksu na žiro račun HSHL, koju je za nastupajuću sezonu odredio I.O.HSHL-u.
Ukoliko se prigovor ili žalba prihvate, taksa se vraća u klub.
Članak 113.
Putne troškove, dnevnice i takse sudaca snosi klub domaćin utakmice.
Klub koji ne izvrši svoje obveze prema osobama iz prvog stavka, automatski se predaje na
stegovni postupak.
Suci ne mogu samoincijativno prekinuti utakmicu ukoliko nije izvršena obveza iz prvog
stavka.
Članak 114.
Svaki klub koji sudjeluje u natjecanju dužan je izvršavati i druge financijske obveze,
predviđene općim aktima HSHL.

XXIII. STEGOVNE ODREDBE
Članak 115.
Stegovni prekršaji, te stegovne mjere i kazne koje se imaju poduzeti, odnosno izreći u slučaju
počinjenja stegovnih prekršaja, u potpunosti su uređene odredbama Stegovnog propisnika
HSHL, a podredno i odredbama ovoga Pravilnika.

XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 116.
Ovaj Pravilnik usvojen je 24.09.2021.godine na sjednici Izvršnog odbora HSHL i stupa na
snagu danom usvajanja, a time prestaje vrijediti dosadašnji Pravilnik.
Članak 117.
Izmjene ovog Pravilnika obavlja Izvršni odbor HSHL.
Tumačenja članaka ovog Pravilnika daje Izvršni odbor HSHL.

