Na temelju članka 11. i 14. Statuta Hrvatski powerlifting savez donosi 01.08.2015. u
Virovitici

PRAVILNIK O NATJECANJU
I TEMELJNE ODREDBE
Čl. 1.
Powerlifting je sport kojeg sačinjavaju tri discipline: čučanj, potisak s klupe i mrtvo dizanje.
Natjecanja se mogu izvoditi nadmetanjem natjecatelja u sve tri discipline kao troboj, ali i
nadmetanjem u pojedinačnim disciplinama ili bilo kojim dvjema kombinacijama disciplina.
Natjecanje se može organizirati kao natjecanje bez posebne dizačke opreme-classic natjecanja ili kao
natjecanje s posebnom dizačkom opremom-equipped natjecanja.
Za sva natjecanja primjenjuju se tehnička pravila Međunarodne powerlifting federacije –IPF.
Čl. 2.
Na svim natjecanjima primjenjuju se propisi o natjecateljskoj opremi shodno Tehničkom pravilniku
IPF-a i Spisku dozvoljene opreme izdane od strane IPF-a.
Uvjeti za odvijanje natjecanja propisani su Tehničkim pravilnikom IPF-a.
Čl. 3.
Hrvatski powerlifting savez može donijeti odluke o rasporedu relativnih kategorija za pojedino
natjecanje kao i za sustav bodovanja klubova za određenu natjecateljsku sezonu.
I I ORGANIZIRANJE NATJECANJA
Čl. 4.
Prema Članku 11. Statuta i Članku 61. Zakona o sportu Hrvatski powerlifting savez kontrolira sva
javna natjecanja u powerliftingu u Republici Hrvatskoj.
Da bi neko natjecanje dobilo pravo javnosti organizator natjecanja mora zatražiti dopuštenje
Hrvatskog powerlifting saveza.
Čl. 5.
Organizator natjecanja može biti klub član HPLS-a ali i druga pravna osoba koja zadovoljava uvjete
Zakona o sportu.
Čl. 6.
Organizator natjecanja koji postupi protivno Čl. 3. snosit će odgovornost shodno Čl. 86. i Čl. 87.
Zakona o sportu, Čl. 31. i Čl. 32. Zakona o sportskoj inspekciji te ukoliko je član HPLS, dodatno i
shodno Stegovnom pravilniku.
Čl. 7.
Organizator powerlifting natjecanja po javnoj objavi prijedloga natjecanja za iduću natjecateljsku
sezonu dostavlja prijedlog datuma održavanja natjecanja i ostalim nužnim tehničkim i organizacijskim
detaljima koje HPLS zatraži. O održavanju natjecanja odlučuje Upravni odbor HPLS-a.
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Čl. 8.
Nakon usvajanja prijedloga datuma natjecanja s organizatorom se potpisuje Ugovor o provedbi
powerlifting natjecanja a najavljeno natjecanje se uvrštava u službeni kalendar HPLS-a.
Čl. 9.
Organizator može promijeniti najavljeni datum održavanja natjecanja. O promjeni datuma odlučuje
UO HPLS-a.
Čl. 10.
Organizator može odustati od najavljenog natjecanja najkasnije 90 dana prije najavljenog datuma u
slučaju turnirskih natjecanja a 120 dana u slučaju Državnog prvenstva.
U slučaju odustajanja od natjecanja UO HPLS će odlučiti o zamjenskom organizatoru i održavanju
najavljenog natjecanja.
Čl. 11.
Organizator natjecanja dužan je najkasnije 45 dana prije održavanja natjecanja javno najaviti
natjecanje te otvoriti prijave. Prijave natjecatelja traju do tri tjedna prije održavanja natjecanja.
Tijekom postupka prijava pa do javne objave prijavljenih jedino službeno osoblje HPLS-a ima
dostupnost informacijama o prijavljenim natjecateljima.
Tijekom prijava klubovi imaju mogućnost za eventualne ispravke prijavljenih podataka natjecatelja.
Zaključenjem lista prijava najkasnije dva tjedna prije natjecanja slijedi javna objava prijavljenih
natjecatelja po kategorijama.
Nakon javne objave liste natjecatelja nikakve promjene niti dopune lista nisu moguće.
Ukoliko natjecatelj ne ispoštuje prijavljenu kategoriju ostavlja mu se mogućnost natjecanja u
kategoriji u koju je ušao, ali bez prava na nagrade te klubskih bodova.
Čl. 12.
Organizator je dužan osigurati sve uvjete za natjecanje propisane Tehničkim pravilnikom IPF-a.
Čl. 13.
Organizator je dužan osigurati uvjete za provedbu antidoping kontrole i nesmetani rad HZTA.
Čl. 14.
Organizator je dužan osigurati obradu podataka na natjecanju.
Čl. 15.
Organizator je dužan osigurati prostoriju za vaganje natjecatelja te administrativnu osobu za unos
podataka tijekom vaganja u prijavne listiće. U prostoriji za vaganje tijekom vaganja natjecatelja smiju
biti nazočni samo sudac koji važe, administrator koji upisuje podatke te natjecatelj sa svojim trenerom
ili ovlaštenom osobom kluba. Prijavne listiće do zapisničkog stola s obradom podataka nosi isključivo
ovlaštena osoba HPLS-a.
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Čl. 16.
Tijekom priprema za natjecanje i tijekom samog natjecanja organizator je dužan surađivati s
povjerenikom za natjecanje određenog od strane HPLS-a.
Nakon natjecanja organizator je dužan predati zapisnik o natjecanju povjereniku natjecanja. Zapisnik o
natjecanju mora sadržavati slijedeće podatke: naziv, mjesto i vrijeme održavanja natjecanja, ime
organiuatora, popis službenih osoba na natjecanju, ispis svih rezultata te prijavne listiće težina.
Čl. 17.
Organizator je dužan podmiriti troškove službenog osoblja HPLS-a shodno Odluci o taksama,
kotizacijama i naknadama.
Čl. 18.
Organizator je dužan svim natjecateljima izdati diplome o postignutim rezultatima i sudjelovanju na
natjecanju.
Diploma mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime natjecatelja, ostvareni rezultat po
disciplinama u kilogramima, ostvarene Wilks bodove, težinsku i dobnu kategoriju te datum i mjesto
održavanja natjecanja.
Diploma mora biti ovjerena pečatom kluba u slučaju turnirskog natjecanja a pečatom HPLS-a u
slučaju Državnog prvenstva.
Organizator je dužan osigurati medalje za prva tri mjesta u pojedinačnim kategorijama te pehare za
prva tri mjesta u relativnim kategorijama.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Čl. 19.
U slučaju kršenja članka 10. ovog Pravilnika službena osoba organizatora natjecanja koji je član
HPLS-a bit će novčano kažnjena shodno članku 13. Stegovnog pravilnika iznosom od 5.000,00kn (pet
tisuća kuna). Nadležna sportska tijela (zajednice sportskih udruga gradova ili općina i slično) bit će
obaviještena o povredi sportskih obveza definiranih aktima HPLS-a.
U slučaju kršenja članka 10. ovog Pravilnika organizator natjecanja koji nije član HPLS-a snosit će
pravne posljedice definirane ugovorom o provedbi powerlifting natjecanja.
Čl. 20.
U slučaju kršenje svih ostalih odredbi organizator natjecanja koji je član HPLS-a snosit se posljedice
shodno Stegovnom pravilniku, a organizator natjecanja koji nije član HPLS-a snosit će pravne
posljedice definirane ugovorom o provedbi powerlifting natjecanja.
Čl. 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja od strane Upravnog odbora HPLS-a.

Predsjednik Hrvatskog powerlifting saveza:
Danijel Škopec
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