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Na temelju članka 52. Statuta Hrvatskog ragbijaškog saveza, Skupština Hrvatskog ragbijaškog saveza, na sjednici
održanoj 29. siječnja 2011. godine, donijela je

PRAVILNIK O PREKRŠAJIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o prekršajima Hrvatskog ragbijaškog saveza (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se prekršaji,
odgovornosti i kazne za prekršaje, tijela za vođenje prekršajnog postupka, pokretanje i tijek postupka te
izvršenje kazni.

Članak 2.
Odredbe ovog Pravilnika imaju za cilj da preventivno i odgojno djeluju na sve članove Hrvatskog ragbijaškog
saveza (u daljnjem tekstu: Savez) radi izvršenja njegovih i njihovih zadaća, te da razvijaju primjerne športske
odnose i utvrđuju športsko ponašanje.

Članak 3.
U smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se:
1.

Pod pojmom «član Saveza» svaki pripadnik bilo kojeg udruženog člana Saveza (klub, zbor (3x), županijski ili
gradski savez) ili tijela Saveza.

2.

Pod pojmom «klub» svaki klub, sekcija ili momčad (HV, HRM, MUP, škola itd.). koja sudjeluje u
natjecanjima koje organizira Savez.

3.

Pod pojmom «županijski savez» županijski, gradski ili općinski savez ili odbor.

4.

Pod pojmom «tijelo Saveza» Skupština, Izvršni i Nadzorni odbor, te sva njihova pomoćna tijela.

5.

Pod pojmom «ragbijaška udruga» klub, županijski savez, zbor ragbijaških sudaca, trenera ili zdravstvenih
radnika, kao i bilo koje tijelo Saveza.

6.

Pod pojmom «ragbijaški djelatnik» sudac, trener, delegat, liječnik, zapisničar, član kluba, član županijskog
saveza i član tijela Saveza.

7.

Pod pojmom „mjerodavno tijelo» delegat utakmice, komisija za prekršaje ili sudac za prekršaje, ovisno o
odluci Skupštine Saveza, odnosno skupštine pojedinog županijskog saveza.

Članak 4.
Prekršaj je povreda športskog ponašanja za koju mjerodavno tijelo izriče kaznu.
Nitko ne može biti kažnjen za prekršaj, ako prije nego što je učinjen, nije bio propisom Saveza predviđen kao
prekršaj i za njega bila propisana kazna.

Članak 5.
Prekršaj činjenjem je izvršen kada učinitelj svojom radnjom ili ponašanjem učini djelo protivno odredbama ovog
Pravilnika.
Prekršaj nečinjenjem je izvršen kada učinitelj svjesno propusti učiniti radnju obveznu prema ovom Pravilniku,
zbog čega su nastupile štetne posljedice.

Članak 6.
Za prekršaj, po odredbama ovog Pravilnika, odgovarat će se ako je učinjen na području Republike Hrvatske ili
izvan njenih granica.

II. ODGOVORNOST I KAŽNJAVANJE ZA PREKRŠAJ
Članak 7.
Prekršaj se može učiniti u zloj namjeri (umišljajem) ili iz nepažnje (nehata).
Odgovornost za prekršaj postoji i onda kada je počinjen iz nepažnje, ako nije propisano da će se kazniti samo za
zlu namjeru.

Članak 8.
Prema odredbama ovog Pravilnika, kazna se može izreći za prekršaj koji učini:
• igrač,
• ragbijaški djelatnik,
• ragbijaška udruga.

Članak 9.
Za prekršaj ragbijaške udruge odgovara i ragbijaški djelatnik u toj udruzi, ako je do prekršaja došlo njegovom
radnjom ili njegovim propustom.
Ako mjerodavno tijelo smatra da je klub mogao spriječiti prekršaj svog igrača ili ragbijaškog djelatnika, ili je bio
u stanju utjecati na njegovo sprečavanje, a to nije učinio, za taj prekršaj će se kazniti i taj klub.

Članak 10.
Nije prekršaj ona radnja koja je učinjena u nužnoj obrani ili krajnjoj nuždi. Za prekršaj nije odgovorna osoba koja
je radnju ili propust učinila pod utjecajem sile, prijetnje, prinude ili stvarne zablude.

Članak 11.
Nepoznavanje propisa, kojim je prekršaj predviđen, ne oslobađa učinitelja prekršaja odgovornosti.

Članak 12.
Podstrekač ili pomagač kaznit će se samo ako je to propisom određeno. Kazne za pokušaj su blaže.

III. KAZNE
Članak 13.
Za prekršaj se izriču ove kazne:
1. Igračima i ragbijaškim djelatnicima:
1. opomena,
2. ukor,
3. zabrana igranja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica,
4. zabrana igranja određenog broja utakmica za reprezentaciju,
5. zabrana igranja na određeno vrijeme u zemlji,
6. zabrana igranja na određeno vrijeme u inozemstvu,
7. zabrana obavljanja funkcija u ragbiju na određeno vrijeme,
8. zabrana obavljanja određenih poslova u ragbiju na određeno vrijeme,
9. isključenje iz ragbijaške udruge,
10. doživotna diskvalifikacija.
2. Ragbijaškim udrugama:
1. opomena,
2. ukor,
3. novčana kazna,
4. zabrana nastupanja na određeno vrijeme u zemlji,
5. zabrana nastupanja na određeno vrijeme u inozemstvu,
6. isključenje ragbijaške udruge iz članstva Saveza.

Članak 14.
1.

«Opomena» i «ukor» mogu se izreći za sve prekršaje propisane ovim Pravilnikom, a ostale kazne samo ako
su predviđene za pojedini prekršaj.

2.

Kazne zabrane igranja ili djelovanja u ragbijaškim udrugama ne može se izreći u vremenu kraćem od dva (2)
tjedna, niti duže od šezdeset (60) mjeseci, ako, ovim Pravilnikom, nije predviđena doživotna diskvalifikacija.

3.

Kazna zabrane igranja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica ili reprezentativnih utakmica, može se
izreći za najmanje jedan (1), a najviše za osam (8) nastupa, ako nije određena vremenska kazna.

4.

Vremenska kazna zabrane igranja znači da kažnjeni igrač, kroz određeno razdoblje, ne može igrati na bilo
kojoj utakmici u zemlji i inozemstvu. To se odnosi i za slučaj da igrač, u tom razdoblju, postane član drugog
domaćeg ili inozemnog kluba.

5.

Kazna zabrane igranja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica znači da, kažnjeni igrač, ne može igrati
sve iduće utakmice natjecanja za prvenstvo i kup, bez obzira radi li se o utakmicama u okviru natjecanja
koje organiziraju županijski ili niži savezi ili Savez.

6.

Kada se izriče kazna zabrane nastupanja ragbijaškoj udruzi mora se, u rješenju o kazni, točno navesti da li je
kazna za sve momčadi dotične udruge ili samo za jednu ili više momčadi.

7.

Zabrana obavljanja funkcija u ragbiju na određeno vrijeme (točka 7. čl. 13. ovog Pravilnika) i zabrana
obavljanja određenih poslova u ragbiju na određeno vrijeme (točka 8. čl. 13. ovog Pravilnika) moraju biti
jasno-razlikovno navedene u rješenju o kazni, iako su u opisu prekršaja navedene pod jedinstvenim
nazivom «zabrana obavljanja funkcija».

8.

Novčana kazna ne može biti manja od tisuću (1.000,00) kuna, niti veća od dvadeset tisuća (20.000,00)
kuna. Novčana kazna može se izreći i kao podredna kazna.

Članak 15.
Pri odmjeravanju kazne uzimaju se u obzir sve okolnosti važne za visinu kazne (olakšavajuće i otežavajuće), a
naročito stupanj odgovornosti, pobude iz kojih je prekršaj učinjen, te izgledi za učiniteljevo popravljanje.

Članak 16.
Pri odmjeravanju kazne u slučaju povrata može se izreći stroža kazna od propisane, ako ovim Pravilnikom nije
drukčije određeno.
Stroža kazna ne može prijeći dvostruku visinu novčane ili druge kazne za taj prekršaj, ako ovim Pravilnikom nije
drugačije određeno.
Stroža kazna ne može se izreći kad je od dana izdržane kazne, pa do ponovnog učinjenja prekršaja, proteklo više
od tri (3) godine.

Članak 17.
Ako je učinitelj jednom radnjom učinio više prekršaja, utvrdit će se prethodna kazna za svaki prekršaj, a izreći će
se jedinstvena koja ne može prijeći dvostruku visinu najstrože utvrđene kazne.

Članak 18.
Prekršajni postupak ne može se pokrenuti kad protekne više od šest (6) mjeseci od dana prekršaja.
Rješenjem izrečena kazna ne može se izvršiti ako protekne više od šest (6) mjeseci od dana pravomoćnosti tog
rješenja.

Članak 19.
Zastarijevanje gonjenja, odnosno izvršenja kazne, prekida se svakom radnjom ovlaštenog tijela poduzetom radi
gonjenja odnosno izvršenja izrečene kazne za učinjeni prekršaj. Istekom dvanaest mjeseci, od dana prekršaja,
odnosno dana pravomoćnosti rješenja o kazni za učinjeni prekršaj, nastupa apsolutna zastara.

IV. PREKRŠAJI
PREKRŠAJI VEZANI UZ IGRU I NA PROSTORU ZA IGRU
1. Nesportsko ponašanje i fizički napad
Članak 20.
Igrač, koji se ponaša protivno članku 2. ovog Pravilnika, odnosno učini nesportski prekršaj tijekom utakmice ili u
neposrednoj vezi s utakmicom, kršenjem pravila igre područja 10.4., to jest nesportski se ponaša prema
igračima svoje ili druge momčadi odnosno prema službenim osobama ili drugim ragbijaškim djelatnicima kao i
prema gledateljima, uključujući i fizički napad, kaznit će se vremenskom suspenzijom i zabranom igranja u
trajanju od najmanje dva (2) tjedna do najviše dvjesto šezdeset (260) tjedana, odnosno do najviše šezdeset
(60) mjeseci, osim ako nije predviđena i doživotna kazna.
Kazne za prekršaje se izriču sukladno i prema World Rugby tabeli, „Popis preporučenih kazni za prekršitelje“ za
prekršaje unutar područja za igru, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.
Tabela je podložna promjenama i redovnom osvježenju, sukladno promjenama koje donosi World Rugby.
Promjene se primjenjuju nakon što ih verificira Izvršni odbor Saveza.

Članak 21.
Ragbijaški djelatnik, koji se ponaša protivno članku 2. ovog Pravilnika, odnosno nesportski se ponaša prema
igračima svoje ili druge momčadi odnosno prema službenim osobama ili drugim ragbijaškim djelatnicima kao i
prema gledateljima, uključujući i fizički napad, kaznit će se zabranom obavljanja funkcija do šezdeset (60)
mjeseci, osim ako nije predviđena i doživotna zabrana.
Pod ovaj prekršaj, naročito, se svrstava glasno, neartikulirano komentiranje sudačkih odluka, ili verbalni napad,
od strane trenera, ragbijaških djelatnika ili službenih osoba.

2. Fizički napad na suca i druge službene osobe utakmice
Članak 22.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji fizički napadne suca, ili drugu službenu osobu utakmice, za vrijeme obavljanja
njegove funkcije, kaznit će se zabranom igranja ili obavljanja funkcija najmanje dvije (2) godine ili doživotnom
diskvalifikacijom.
Ragbijaška udruga, čiji je član fizički napao suca, ili drugu službenu osobu utakmice, kaznit će se novčano.
U slučaju povrata prekršaja fizičkog napada na suca, ili druge službene osobe utakmice, učinitelj će se kazniti
doživotnom diskvalifikacijom.
Pokušaj će također biti kažnjen.

3. Ponašanje protivno propisima i dobrim običajima u ragbiju
Članak 23.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji se ponaša protivno propisima i dobrim običajima u ragbiju, koje je u trenutku
prekršaja znao ili bio dužan znati, kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja funkcija do dvanaest (12)
mjeseci.
Ako prekršitelj iz prethodnog stavka ragbijaška udruga, kaznit će se zabranom nastupanja do dvanaest (12)
mjeseci ili novčanom kaznom.

4. Uvreda i kleveta
Članak 24.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji uvrijedi, iznese ili pronese neistinu o ragbijaškoj udruzi, igračima ili ragbijaškim
djelatnicima, kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci.
Ako prekršaj uvrede ili klevete izvrši ragbijaška udruga, kaznit će se novčanom kaznom.

5. Podnošenje lažnih prijava
Članak 25.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji podnese neistinitu prijavu protiv igrača, ragbijaških djelatnika ili ragbijaške
udruge, kaznit će se zabranom igranja odnosno obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci.
Prilikom ponovljenog lažnog prijavljivanja, kojemu je svrha razdor u jednoj ili više ragbijaških udruga, kaznit će
se zabranom igranja odnosno obavljanja funkcija do trideset (30) mjeseci ili doživotnom diskvalifikacijom.

6. Neudovoljavanje pravnoj pomoći
Članak 26.
Ako ragbijaška udruga ne udovolji zahtjevu mjerodavnog tijela za pravnu pomoć saslušanja njegovog igrača ili
ragbijaškog djelatnika, ili dostave traženih dokumenata, izjava i slično , u postavljenom roku, a nemogućnost
udovoljavanja ne opravda u roku od tri (3) dana od dana prijema zahtjeva, kaznit će se novčanom kaznom.

7. Otežavanje dokazivanja u postupku
Članak 27.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji lažno svjedoči ili na drugi način otežava mjerodavnim tijelima utvrđivanje
materijalne istine i provođenje postupka, kaznit će se zabranom igranja odnosno obavljanja funkcija do tri (3)
mjeseca.

8. Neodazivanje pozivu
Članak 28.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji se ne odazove pozivu mjerodavnog tijela niti opravda neodazivanje u roku od tri
(3) dana, od dana prijema poziva, kaznit će se ukorom, a u slučaju povrata zabranom igranja odnosno
obavljanja funkcija do šest (6) mjeseci.
Ako odluku iz prethodnog stavka ne obavi ragbijaška udruga, kaznit će se novčanom kaznom, a u ponovljenom
slučaju zabranom nastupanja do šest (6) mjeseci.

9. Laganje i dovođenje u zabludu
Članak 29.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji namjerno laže i dovodi u zabludu bilo koje mjerodavno tijelo ili športsku
instituciju u zemlji ili inozemstvu u svezi s činjenicama ili okolnostima ragbija, kaznit će se zabranom igranja
odnosno obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci.

10. Prikrivanje
Članak 30.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji sazna za prekršaj pa učinitelja ne prijavi mjerodavnom tijelu, kaznit će se
zabranom igranja, odnosno obavljanja funkcija do šest (6) mjeseci.
Ako prekršaj iz prethodnog stava učini službena osoba, obavljajući određenu dužnost, kaznit će se zabranom
obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci. Ako prekršaj iz stavka 1. ovog članka učini ragbijaška udruga,
kaznit će se novčanom kaznom.
Za prikrivanje učinjenog iz nehata neće se kazniti.

11. Neizvršavanje odluke
Članak 31.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji ne izvrši odluke ili rješenja mjerodavnih tijela, kaznit će se zabranom igranja
odnosno obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci.
Ako neizvršenje odluke ili rješenja iz prethodnog stavka počini ragbijaška udruga, kaznit će se zabranom
nastupanja i novčanom kaznom.

12. Nagovaranje
Članak 32.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji nagovara drugog igrača ili drugog ragbijaškog djelatnika da ne igra prema svojim
mogućnostima, ili da radi protiv interesa svoje ragbijaške udruge ili ragbija uopće, bez obzira da li se koristi
poklonima ili drugim koristima, kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja funkcija do dvadeset četiri
(24) mjeseca.
Istom kaznom kaznit će se igrači ili ragbijaški djelatnici koji postupaju po nagovoru.
Ragbijaška udruga koja izvrši prekršaj nagovaranja, kaznit će se zabranom nastupanja i novčanom kaznom.
Pokušaj će također biti kažnjen.

13. Davanje lažnih podataka za registraciju
Članak 33.
Igrač koji ragbijaškoj udruzi prilikom registracije pruži lažne ili netočne podatke, kaznit će se zabranom igranja
do dvanaest (12) mjeseci.
Ragbijaški djelatnik uz čije se znanje obavila neispravna registracija na temelju lažnih ili netočnih podataka,
kaznit će se zabranom obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci.
Za povrat prekršaja iz stavka 2. ovog članka kaznit će se ragbijaški djelatnik zabranom obavljanja funkcija do
trideset (30) mjeseci.
U težim slučajevima prekršitelj će se kazniti doživotnom diskvalifikacijom.
Ragbijaška udruga koja je znala, ili je bila dužna znati, za lažne ili netočne podatke pružene prilikom registracije
igrača, kaznit će se novčanom kaznom.

14. Odavanje povjerljivog podataka
Članak 34.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji objavi neki povjerljiv podatak ili obavijest, do koje je došao u svezi s ragbijem,
putem sastanka, sjednice ili nekog drugog ragbijaškog skupa, kaznit će se zabranom igranja ili obavljanja
funkcija do šest (6) mjeseci.

15. Nastupanje bez liječničkog pregleda
Članak 35.
Igrač koji nastupi na javnoj utakmici, a nije mu utvrđena zdravstvena sposobnost, ili posebna zdravstvena
sposobnost (nastup za stariju kategoriju), ili mu liječnik nije dozvolio nastup, ili nema u natjecateljsku iskaznicu
upisan dokaz o obavljenom liječničkom pregledu, kaznit će se zabranom igranja do šest (6) mjeseci.
Istom kaznom zabrane obavljanja dužnosti, kaznit će se i odgovorna osoba koja je takvog igrača uvrstila u
momčad.
Ragbijaška udruga u čijoj momčadi nastupi igrač u smislu prethodnog stavka, kaznit će se novčanom kaznom, a
u ponovljenom slučaju zabranom igranja do šest (6) mjeseci.

16. Nastup kažnjenog ili suspendiranog igrača
Članak 36.
Igrač koji nastupi na javnoj utakmici, a nema pravo nastupa jer je suspendiran ili je pod kaznom zabrane igranja,
kaznit će se dodatnom kaznom zabrane igranja do dvanaest (12) mjeseci.
Zabranom obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci kaznit će se ragbijaški djelatnik ragbijaške udruge
takvog igrača koji je znao, a nije onemogućio nastupanje suspendiranog ili kažnjenog igrača.
Ragbijaška udruga u čijoj momčadi nastupi suspendirani ili kažnjeni igrač kaznit će se novčanom kaznom, a u
ponovljenom slučaju zabranom igranja do šest (6) mjeseci.

17. Nastup igrača koji nema pravo nastupa za određenu uzrasnu kategoriju
Članak 37.
Igrač koji nastupi na javnoj utakmici, a nema pravo nastupa jer ne smije igrati za tu uzrasnu kategoriju, kaznit će
se zabranom igranja do dvanaest (12) mjeseci.
Zabranom obavljanja funkcija do dvanaest (12) mjeseci kaznit će se ragbijaški djelatnik ragbijaške udruge
takvog igrača, koji je znao, a nije onemogućio nastupanje igrača mlađe kategorije koji nema pravo nastupanja
za stariju kategoriju igrača.
Ragbijaška udruga u čijoj momčadi nastupi takav igrač kaznit će se novčanom kaznom ne manjom od 3.000,00
kuna, a u ponovljenom slučaju zabranom igranja do dvanaest (12) mjeseci.

18. Nastup neregistriranog igrača
Članak 38.
Osoba koja nastupi na javnoj utakmici, a nema pravo nastupa jer nije registrirana, ili joj nije produžena
registracija za godinu u kojoj je nastupila, kaznit će se zabranom igranja do dvanaest (12) mjeseci.
Zabranom obavljanja funkcija do dvadeset i četiri (24) mjeseci kaznit će se ragbijaški djelatnik ragbijaške udruge
takvog igrača, koji je znao, a nije onemogućio nastup neregistriranog igrača .
Ragbijaška udruga u čijoj momčadi nastupi takav igrač kaznit će se novčanom kaznom ne manjom od 5.000,00
kuna, a u ponovljenom slučaju zabranom igranja do osamnaest (18) mjeseci.

19. Nastup momčadi suspendirane ili kažnjene ragbijaške udruge
Članak 39.
Ragbijaška udruga čija momčad odigra javnu utakmicu u zemlji ili inozemstvu, a pod suspenzijom je ili kaznom
zabrane nastupa, kaznit će se dodatnom zabranom nastupanja do dvanaest (12) mjeseci i novčanom kaznom, a
u slučaju daljnjeg povrata kaznit će se isključenjem iz članstva Saveza.
Istom kaznom kaznit će se ragbijaška udruga čija momčad odigra javnu utakmicu protiv momčadi ragbijaške
udruge za koju je znala ili bila dužna znati da je pod suspenzijom odnosno kaznom zabrane nastupanja.
Za prekršaj iz ovog članka kaznit će se odgovorni ragbijaški djelatnici ragbijaške udruge, zabranom obavljanja
funkcija najmanje šest (6) mjeseci, a u slučaju povrata do trideset (30) mjeseci ili doživotnom diskvalifikacijom.

20. Neprijavljivanje odigravanja utakmice
Članak 40.
Ragbijaška udruga koja ne prijavi odigravanje utakmice, ili ne zatraži od mjerodavnog tijela dozvolu za
odigravanje utakmice sa momčadi iz inozemstva ili nastupi protiv momčadi iz inozemstva a da nije dobila
dozvolu mjerodavnog tijela, i drugim slučajevima kada je to obvezna po postojećim propisima, odnosno kada to
ne obavi u propisanom roku, kaznit će se novčanom kaznom, a u ponovljenom slučaju zabranom igranja do šest
(6) mjeseci.
Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se odgovorni ragbijaški djelatnici ragbijaške udruge zabranom
obavljanja funkcija do tri (3) mjeseca, a u ponovljenom slučaju do jedne (1) godine.

21. Odustajanje od natjecanja
Članak 41.
Ragbijaška udruga koja neopravdano odustane od daljnjeg natjecanja organiziranog u okviru Saveza, ili
neosnovano ne odigra utakmicu za koju se prijavila u takvom natjecanju, kaznit će se zabranom nastupanja do
šest (6) mjeseci ili uz plaćanje takse Savezu, i dodatnom novčanom kaznom.
Ovo se odnosi na sve natjecateljske kategorije za koje je organizirano natjecanje u okviru Saveza.

22. Neosiguravanje uvjeta natjecanja
Članak 42.
Ragbijaška udruga koja ne osigura sve propisane uvjete za normalno odvijanje utakmice na igralištu kada je
ona domaćin, a sukladno Pravilniku ragbijaških utakmica, Propozicija natjecanja ¸ i drugih propisa, kaznit će se

novčanom kaznom, a u slučaju povrata zabranom nastupanja na vlastitom igralištu do šest (6) mjeseci i
novčanom kaznom.

23. Izazivanje prekida utakmice
Članak 43.
Igrač ili ragbijaški djelatnik čijom krivnjom utakmica bude prekinuta, kaznit će se zabranom igranja, odnosno
obavljanja funkcija do osamnaest (18) mjeseci.
Klub čija momčad ili članovi prouzroče prekid utakmice kaznit će se zabranom nastupanja do šest (6) mjeseci ili
novčanom kaznom.

24. Napuštanje igrališta
Članak 44.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji nagovori momčad da napusti igralište kaznit će se zabranom igranja, odnosno
obavljanja funkcija do trideset (30) mjeseci.
Klub čija momčad napusti igralište kaznit će se zabranom nastupa do dvanaest (12) mjeseci ili novčanom
kaznom.

25. Neispunjavanje obveza prema reprezentaciji
Članak 45.
Igrač koji se ne odazove pozivu tijela Saveza za sudjelovanje u reprezentaciji, uključivo i pripreme, a to ne
opravda u roku od sedam (7) dana po primitku poziva, neopravdano zakasni ili neuredno dolazi i nemarno
obavlja zadatke na pripremama reprezentacije, kaznit će se zabranom igranja za reprezentaciju do pet (5)
utakmica.
Igrač koji se nedvojbeno izjasni da bez pravog razloga ne želi igrati za reprezentaciju, kaznit će se zabranom
igranja svih utakmica do trideset (30) mjeseci, a u težim slučajevima doživotnom diskvalifikacijom.
Igrač koji neopravdano napusti igralište u tijeku utakmice reprezentacije, s vidnom nakanom da ne želi više
igrati, kaznit će se zabranom igranja svih utakmica do trideset (30) mjeseci, a u težim slučajevima doživotnom
diskvalifikacijom.
Za prekršaj iz stavka dva (2) ovog članka kaznit će se i odgovorni ragbijaški djelatnik kluba ako je sudjelovao kod
donošenja takve odluke igrača, zabranom obavljanja funkcija do trideset (30) mjeseci, a u slučaju povrata
doživotnom diskvalifikacijom.

26. Neispunjavanje financijskih obveza
Članak 46.
Igrač, ragbijaški djelatnik ili odgovorna osoba ragbijaške udruge koja, na poziv mjerodavnog tijela neke udruge
ili Saveza, u primjerenom roku, ne podnese financijski obračun, odnosno ne izvrši povrat novčanih sredstava,
kaznit će se zabranom igranja ili obavljanja funkcija do šest (6) mjeseci.
Ragbijaška udruga koja ne ispunjava svoje financijske obveze prema Savezu, kaznit će se zabranom nastupanja
do podmirenja duga.
Za ponovljeni prekršaj, u težim slučajevima, ragbijaška udruga može biti kažnjena brisanjem iz članstva.
Izrečena kazna ne oslobađa dužnika podmirenja obveza.

27. Neispunjavanje materijalnih obveza
Članak 47.
Igrač ili ragbijaški djelatnik, koji nije obavio svoju materijalnu obvezu prema Savezu (povrat opreme koja je data
na korištenje i sl.), kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja funkcija do tri (3) mjeseca.
Ako svoju obvezu ne obavi u roku izrečene kazne, ona mu se produžava dok ju ne obavi.

28. Neovlašteno postupanje
Članak 48.
Igrač, ragbijaški djelatnik ili odgovorna osoba ragbijaške udruge, koja samovoljno stvori financijske obveze,
drugoj udruzi ili Savezu, kaznit će se zabranom igranja ili obavljanja funkcija od šest (6) mjeseci do dvije (2)
godine.
Ragbijaški djelatnik koji neovlašteno, u ime neke udruge ili Saveza, obavi radnje, koje za posljedicu imaju
otežano poslovanje oštećene udruge ili Saveza, kaznit će se zabranom obavljanja funkcija od šest (6) mjeseci do
tri (3) godine.

29. Nastup u inozemstvu bez suglasnosti
Članak 49.
Klub čija momčad otputuje u inozemstvo i tamo odigra utakmicu s inozemnom momčadi, a da nije dobila
suglasnost odnosno postupila prema odredbama propisa i odluka Saveza, kaznit će se zabranom igranja u
inozemstvu do osamnaest (18) mjeseci i novčanom kaznom. Za ponovljeni prekršaj kaznit će se zabranom
igranja u inozemstvu do trideset (30) mjeseci i novčanom kaznom.
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se odgovorni ragbijaški djelatnik ragbijaške udruge zabranom
obavljanja funkcija do dvadeset četiri (24) mjeseca, a u slučaju povrata doživotnom diskvalifikacijom.

30. Prekršaji na međunarodnim utakmicama
Članak 50.
Igrači i ragbijaški djelatnici ili ragbijaške udruge koje svojim nastupom ili ponašanjem prilikom boravka i
utakmica u inozemstvu štete interesima Saveza ili njegovom ugledu, te učine prekršaje u smislu ovog Pravilnika,
kaznit će se zabranom igranja, obavljanja funkcija odnosno nastupa do šest (6) mjeseci, ako za prekršaj nije
predviđena veća kazna, te zabranom nastupa u inozemstvu do osamnaest (18) mjeseci.
Za prekršaje iz gornjeg stavka na međunarodnim utakmicama igranim u zemlji kazna je kao u gornjem stavku.
Ragbijaška udruga koja u roku od petnaest (15) dana po povratku iz inozemstva, odnosno nakon gostovanja
momčadi iz inozemstva, ne podnese o tome izvještaj Savezu, kaznit će se zabranom igranja u inozemstvu do
šest (6) mjeseci ili novčanom kaznom.
Za ponovljeni prekršaj kaznit će se zabranom nastupa u inozemstvu od osamnaest (18) mjeseci.

31. Uzimanje stimulativnih sredstava
Članak 51.
Igrač koji je uzimao nedozvoljena stimulativna sredstva, kaznit će se zabranom igranja od tri (3) do šezdeset
(60) mjeseci, zavisno od vrste stimulativnog sredstva, a prema listi svjetske agencije za borbu protiv dopinga
WADA, i Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga HADA, sukladno propisima HOO-a, MOC-a, ili IRB-a.
Kod ponovnog prekršaja kaznit će se doživotnom diskvalifikacijom.
Ragbijaški djelatnik koji nagovara igrača da uzima nedozvoljena stimulativna sredstva, kaznit će se zabranom
obavljanja funkcija od osamnaest (18) do trideset šest (36) mjeseci.
Kod ponovnog prekršaja, kaznit će se doživotnom diskvalifikacijom.
U postupku utvrđivanja uzimanja nedozvoljenih stimulativnih sredstava, Prekršajni sudac će imenovati
odgovarajuće tijelo, sukladno članku 20. 9. 5. Pravila IRB-a, koji se odnose na igru i igrače.
Ako je kaznu izreklo tijelo nadležne međunarodne organizacije, primjenjuju se odluke tog tijela u cijelosti.

32. Nedolazak suca na utakmicu
Članak 52.
Delegirani sudac koji u zakazano vrijeme ne pristupi obavljanju svoje funkcije, a za to nema opravdanje, kaznit
će se zabranom obavljanja sudačkih funkcija do tri (3) mjeseca.
Delegirani sudac koji uopće ne pristupi obavljanju svoje funkcije, ili neosnovano odbije suđenje, kaznit će se
zabranom obavljanja funkcija do deset (10) mjeseci.
Za ponovljeni prekršaj kaznit će se zabranom obavljanja sudačkih funkcija do osamnaest (18) mjeseci.

33. Pristrano vođenje utakmice
Članak 53.
Sudac koji pristrano sudi utakmicu kaznit će se zabranom obavljanja sudačkih funkcija do osamnaest (18)
mjeseci.
Igrač ili ragbijaški djelatnik koji nagovara suca da pristrano sudi, kaznit će se zabranom igranja odnosno
obavljanja funkcija do osamnaest (18) mjeseci.
Za ponovljeni prekršaj kaznit će se doživotnom diskvalifikacijom.

34. Materijalna povreda Pravila igre suca
Članak 54.
Sudac koji tijekom utakmice krši Pravila igre te u primjeni pokazuje njihovo nepoznavanje, nepoznavanje
normativnih akata i odluka tijela Saveza, kao i drugih sudačkih obveza, kaznit će se zabranom obavljanja
sudačkih funkcija do dvanaest (12) mjeseci.
Za ponovljeni prekršaj kaznit će se brisanjem iz spiska ragbijaških sudaca, te ukidanjem svih prava koje je kao
takav imao.

35. Zakašnjelo ili netočno podnošenje izvještaja
Članak 55.
Sudac koji u određenom roku ne podnese propisani izvještaj s utakmice koju je sudio, kaznit će se zabranom
obavljanja sudačkih funkcija do tri (3) mjeseca.
Sudac koji podnese netočan izvještaj s utakmice koju je sudio, kaznit će se zabranom obavljanja sudačkih
funkcija do osamnaest (18) mjeseci.
Za ponovljeni prekršaj kaznit će se zabranom obavljanja sudačkih funkcija do devet (9), odnosno trideset (30)
mjeseci.

36. Neizvršavanje dužnosti u radu u ragbijaškoj udruzi
Članak 56.
Djelatnici ( delegati, klupski dužnosnici, dužnosnici Saveza i sl.) koji obavljaju određene dužnosti na utakmicama
ili u akcijama koje organiziraju ragbijaške udruge, a koji ne izvršavaju svoje obveze ili ih ne izvršavaju na način
kako je to propisano, bit će kažnjeni kao i suci ( čl. 52., 53. i 55. ovog Pravilnika).

V. PREKRŠAJNI POSTUPAK
1. Žuti i crveni kartoni, kao i drugi događaji vezani neposredno uz utakmicu
Članak 57.
Dio prekršajnog postupka obavljaju suci, koji tijekom utakmice, dodjeljuju žute i crvene kartone.
Žuti i crveni karton se može dodijeliti svakom igraču (bilo onome koji je u igri ili onome koji je u pričuvi), te
svakoj službenoj osobi na utakmici (delegat, zapisničar, liječnik, fizioterapeut, trener, pomoćni trener, vođa
momčadi itd.), odnosno svakoj osobi koja se nađe u prostoru igrališta, gdje se, inače, ne bi smjela nalaziti.

Članak 58.
Žuti karton se dodjeljuje kada sudac ocijeni da je napravljen takav prekršaj, koji ne zahtjeva isključenje učinitelja
do kraja utakmice, odnosno udaljenje u gledalište.

Članak 59.
Žuti karton, dodijeljen igraču koji je u igri, ima za posljedicu njegovo udaljenje iz igre do deset (10) minuta,
ovisno o uzrastu i propozicijama natjecanja.
Žuti karton dodijeljen svim ostalima ima upozoravajući učinak, da će, u ponovljenom prekršaju, biti dodijeljen
crveni karton tj. udaljenje u gledalište.

Članak 60.
Crveni karton se dodjeljuje, igraču u igri, kao drugi žuti ili u slučaju težih prekršaja, neposredno, kao odluka za
udaljenje iz igre.
Igrač, koji je bio u igri i dobio crveni karton, ne smije se zadržavati u prostoru igrališta – mora ići u gledalište.

Članak 61.
Crveni karton se dodjeljuje svim ostalim osobama, nakon što je, prethodno bio dodijeljen žuti karton.
Iznimno, u naročito teškom prekršaju, može se i ostalim osobama, dodijeliti, neposredno, crveni karton.
U učestalim prekršajima sudačkih obveza, tijekom utakmice, može se dodijeliti crveni karton (uz prethodni žuti)
i pomoćnom sucu.

Članak 62.
Kada se udaljuje neka od službenih osoba sudac će, u dogovoru s domaćinom, pokušati iznaći načina da se
imenuje njena zamjena, a ako to nije moguće postupiti će se po posebnoj odredbi, koju će donijeti mjerodavno
tijelo Saveza.

Članak 63.
Dodjelom crvenog kartona, u oba prethodna slučaja , znači da taj igrač ili dužnosnik, po završetku utakmice
mora proći proceduru saslušanja i određivanja kazne.
Ako je glavni sudac na utakmici isključio igrača iz igre ili dužnosnika, nakon utakmice, odmah će opisati događaj
u Izvješće o isključenju, i predati delegatu utakmice na daljnji postupak. (Pravila igre 6.A.12)
Delegat utakmice će po prijemu «Izvješća o isključenju», odmah nakon utakmice, saslušati isključenog igrača,
suca , vođe obiju momčadi a po potrebi i ostale osobe , sačiniti o tome zabilješke i izreći , ili ne , kaznu prema
preporučenim kaznama World Rugby-a. (u privitku ovog Pravilnika)
Izrečena kazna nastupa automatski od dana odigrane utakmice.
Tako kažnjeni igrač , u vrijeme trajanja kazne, ne može nastupiti ni na kojoj ragbijaškoj utakmici.
Ako je delegat odbacio izvješće Glavnog suca utakmice, igrač neće biti kažnjen.
Kompletnu dokumentaciju o postupku delegat upućuje Povjereniku natjecanja i mjerodavnom tijelu za
Prekršajni postupak.
Povjerenik natjecanja će svojom odlukom evidentirati sve izrečene kazne, a sukladno propisima World Rugby-a
utvrditi datum isteka kazne.

Članak 64.
Ako je glavni sudac na utakmici izrekao privremenu suspenziju dodjelom žutog kartona, nakon utakmice će
opisati događaj u Izvješće o isključenju, i predati delegatu utakmice, koji će to proslijediti Povjereniku
natjecanja.
Povjerenik natjecanja će svojom odlukom evidentirati sva privremena isključenja, žute kartone, te kad se utvrdi
da je jedan igrač tijekom sezone dobio tri žuta kartona za istovjetne prekršaje, a sukladno propisima IRB-a,
prijaviti slučaj mjerodavnom tijelu za Prekršajni postupak, koje će donijeti odluku o visini kazne za tog igrača.
Na odluku delegata o suspenziji ili odbacivanju prijave, kao i na odluku Povjerenika natjecanja u slučaju kao u
članku 63., svaka od nezadovoljnih strana (svih sudionika utakmice) u ovom slučaju može podnijeti žalbu
mjerodavnom tijelu za Prekršajni postupak Saveza u roku tri (3) dana.
Žalba na odluku delegata ne podliježe taksama , a mjerodavno tijelo za Prekršajni postupak je mora riješiti u
roku dvadeset i jedan (21) dan .
Na svaku odluku mjerodavnog tijela za Prekršajni postupak, kada on odlučuje u drugom stupnju nema mjesta
žalbi.

Članak 65.
Mjerodavno tijelo za prekršajni postupak će provesti postupak identičan postupku delegata, ukoliko delegat
utakmice podnese prijavu zbog neprihvatljivog ponašanja sudionika utakmice, a prema službenim osobama
utakmice.
Predviđene i preporučene kazne World Rugby-a u tom slučaju odnose se na zabranu obavljanja dužnosti.
Na odluku mjerodavnog tijela za Prekršajni postupak, o suspenziji ili odbacivanju prijave, kao i na odluku
Povjerenika natjecanja u slučaju kao u članku 63., svaka od nezadovoljnih strana (svih sudionika utakmice) u
ovom slučaju može podnijeti žalbu Izvršnom odboru Saveza u roku tri (3) dana.
Žalba na odluku mjerodavnog tijela za Prekršajni postupak ne podliježe taksama , Izvršni odbor je mora riješiti
u roku dvadeset i jedan (21) dan .

Na svaku odluku Izvršnog odbora, kada on odlučuje u drugom stupnju nema mjesta žalbi.

2. Načela prekršajnog postupka
a) Postupak delegata kod utvrđivanja odgovornosti za prekršaj i izricanja kazne

Članak 66.
U slučaju isključenja Sudac utakmice će odmah napisati sudačko izvješće o isključenju.
Taj izvještaj mora biti sačinjen unutar pola sata nakon završetka utakmice.
Nakon zaprimljenog izvješća o isključenju Delegat će sazvati saslušanje.
66. 1. POSTUPAK SASLUŠANJA
66.1.1 Delegat će obavijestiti igrača, njegov klub, suca ako je potrebno o vremenu i mjestu
saslušanja.
66.1.2 Igrač će biti upozoren da se osobno odazove saslušanju
66.1.3 Odstupanje od ovog postupka moguće je samo u izuzetnim okolnostima
66.1.4 Uvid u sudačko izvješće o isključenju bit će omogućeno igraču, i njegovom klubu neposredno
prije saslušanja.
66.1.5 Igrač može imenovati svog zastupnika .
66.1.6 Delegat će se na samo susreti s igračem i njegovim zastupnikom(cima) i sucem ako je to
prihvatljivo.
66.1.7 Delegat će objasniti tijek prihvaćenog postupka.
66.1.8 Igrača će se podsjetiti da je sudac jedini procjenitelj činjenica i pravila na igralištu.
66.1.9 Delegat će prvo utvrditi da je igrač na saslušanju isti onaj koji je isključen na igralištu.
66.1.10 Delegat će nazočnima pročitati sudačko izvješće o isključenju.
66.1.11 Sudac će biti upozoren ako je potrebno da sačini dodatno potpuno izvješće.
66.1.12 Igrač će biti upitan, da li prihvaća sudačko izvješće(a) kao istiniti prikaz događaja.
66.1.13 Igrač ili njegov zastupnik može postaviti pitanja u svezi sudačkog izvješća jedino putem
delegata utakmice.
66.1.14 Samo Delegat može postavljati pitanja sucu ili svjedoku.
66.1.15 Delegat može tražiti pojašnjenja od suca u bilo koje vrijeme.
66.1.16 Igrač može dati svoj iskaz, izraziti pokajanje ili pozvati svjedoka.
66.1.17 Nakon davanja svog iskaza svjedok mora napustiti prostoriju za saslušanje.
66.1.18 Mogući video dokaz bit će pogledan u prisustvu igrača. Gledanje video dokaza moguće je
samo nakon što igrač da izjavu.
66.1.19 Delegat može ponovo pozvati svjedoka ako ima pitanja.
66.1.20 Sucu će se dati prilika da odgovori na iskaz, i / ili će biti zamoljen da upotpuni svoje izvješće.
66.1.21 Igrač ili njegov zastupnik bit će u prilici dati završnu riječ, nakon čega svi moraju napustiti
prostoriju u kojoj se je odvijalo saslušanje.
66.1.22 Delegat će promisliti o slučaju i donijeti odluku o primjerenoj kazni.
66.1.23 Igrač i njegov zastupnik bit će pozvani i Delegat će im saopćiti svoju odluku.
66.1.24 Igrač će biti obaviješten o svojem pravu na žalbu i postupak po kojem žalba mora biti predana
u naredna tri (3) dana (72 sata od trenutka prijema odluke) .
66.1.25 Odluka Delegata je punovažna i izvršna odmah nakon što je igrač/njegov zastupnik s njom
upoznat.
66.1.26 Zapisnik Delegata i njegova odluka bit će proslijeđeni igraču, njegovom klubu, Savezu i
Povjereniku natjecanja.
66.1.27 Izvješće o privremenom isključenju bit će samo proslijeđeno Povjereniku natjecanja radi
evidencije
66. 2. TERET DOKAZIVANJA – PROCJENE MOGUČNOSTI
66.2.1 Delegat može tražiti svaki dokaz za koji smatra da je vrijedan.
66.2.2 Odbaciti rekla – kazala dokaze .
66.2.3 Sudac može jedino dati iskaz o činjenicama – ne svoje mišljenje.
66. 3. PRIJAŠNJI PREKRŠAJI
66.3.1 Podaci o prijašnjim prekršajima i / ili njihova vrsta mogu se uzeti u obzir jedino prilikom
odmjeravanja kazne.
66.3.2 Podaci unazad pet (5) godina mogu se upitati jedino po pitanju odmjeravanja kazne.
66.3.3 Delegat može zatražiti podatke o prijašnjem kažnjavanju od Saveza .

66. 4.

66. 5.

66. 6.

66. 7.

66. 8.

66. 9.

66.3.4 Bilo koja neistina izrečena od igrača i / ili njegova kluba može za posljedicu imati uvećavanje
kazne.
JAVNOST POSTUPANJA
66.4.1 Delegat će svoju odluku o ( prijestupu, suspenziji, posljedicama i / ili kazni) objaviti putem
zapisnika Povjerenika natjecanja.
VIŠESTRUKI PREKRŠAJI
66.5.1 Slučaj uključuje dva ili više igrača koji mogu biti raspoređeni u isto vrijeme
66.5.2 Postupak se može i prilagoditi u tim okolnostima.
KAZNE
66.6.1 Delegat će koristiti ovaj postupak kako je propisano , uključujući i primjenu preporučenih
kazni, koje su sastavni dio ovog Pravilnika.
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI
66.7.1 Prekršaj , kao posljedica prethodnog provociranja isključenog igrača.
66.7.2 Jasna odsutnost svake namjere da učini prekršaj ili naškodi protivniku.
66.7.3 Opće okolnosti utakmice, npr. Utakmica se igra u neprijateljskoj atmosferi, koja može
doprinijeti da isključeni igrač učini nepromišljeni potez.
66.7.4 Slijedom opće sigurnosti igrača , tvrdoće utakmice, učinjeni prekršaj isključenog igrača je
manje ozbiljan nego igra u kojoj se je odvijala utakmica.
OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI
66.8.1 Jasna i nedvojbena namjera.
66.8.2 Dokazano promišljeno postupanje.
ODSTUPANJA –IZUZETCI
66.9.1 Odstupanje od postupka jedino u izuzetnim okolnostima.
66.9.2 Izuzetak neće imati učinka na pravovaljanost postupka .
66.9.3 Izuzetak će imati učinak na pravovaljanost postupka jedino ako su povrijeđena materijalna
prava.

b) Postupak mjerodavnog tijela za Prekršajni postupak (Prekršajna komisija ili Prekršajni sudac)

Članak 67.
Mjerodavno tijelo vodi prekršajni postupak, radi i rješava na temelju odredaba ovog Pravilnika i drugih propisa
Saveza.
Mjerodavno tijelo dužno je u prekršajnom postupku utvrditi činjenice važne za donošenje ispravnog i
propisanog rješenja.
Mjerodavno tijelo je dužno s jednakom pažnjom ispitati i utvrditi kako činjenice i okolnosti koje terete učinitelja
prekršaja, tako i one koje mu službe za obranu.

Članak 68.
Prije donošenja rješenja o odgovornosti i kazni učinitelj prekršaja mora biti saslušan o svim pravno relevantnim
činjenicama i okolnostima zbog kojih se protiv njega vodi prekršajni postupak.
Pod saslušanjem se podrazumijeva davanje izjave nakon utakmice kao prilog zapisniku o utakmici, odnosno
davanje izjave pred mjerodavnim tijelom Saveza ili županijskog saveza ili službenom osobom ragbijaške udruge
koja je zamoljena za pravnu pomoć, kao putem samostalne pisane izjave.
Mjerodavno tijelo će provesti postupak saslušanja i dokazivanja identičan postupku delegata nakon utakmice, a
temeljem prijave delegata ili žalbe na odluku delegata.
Ako uredno pozvani učinitelj prekršaja odbije da, u predviđenom roku, dođe na saslušanje ili ne dostavi pisanu
izjavu, prekršajni postupak će se nastaviti i bez saslušanja učinitelja prekršaja, odnosno davanja izjave, tj. kao da
je učinitelj prekršaja saslušan.
Dokaz o pozivanju učinitelja prekršaja je poziv na adresu ragbijaške udruge čiji je on član, odnosno samo u
izuzetnom slučaju na njegovu kućnu adresu.

Članak 69.
U prekršajnom postupku mjerodavno tijelo ocjenjuje dokaze po svom slobodnom uvjerenju.
Mjerodavno tijelo vodi prekršajni postupak i donosi rješenje u granicama svog ovlaštenja.

Članak 70.
Prekršajni postupak vodi se uz što manje troškova i gubitka vremena za sve sudionike u prekršajnom postupku,
ali tako da se pribavi i ocijeni sve što je potrebno za potpuno utvrđenje činjeničnog stanja i donošenje
ispravnog i zakonitog rješenja.

Članak 71.
Protiv rješenja, u prekršajnom postupku, može se, kada je to ovim Pravilnikom dozvoljeno, izjaviti žalba.
Ako žalba nije dozvoljena, rješenje je konačno.
Rješenje u drugom stupnju, doneseno povodom žalbe, je konačno.

3. Ovlaštenje za vođenje prekršajnog postupka
Članak 72.
Prekršajni postupak u načelu vodi i donosi rješenja u prvom stupnju, mjerodavno tijelo (Delegat utakmice,
Prekršajna komisija ili Prekršajni sudac).
Prekršaje u svezi natjecanja, odnosno djelovanja u okviru Saveza, rješava mjerodavno tijelo Saveza, a one u
svezi natjecanja, odnosno djelovanja u okviru županijskih saveza, mjerodavno tijelo tih saveza.

Članak 73.
Mjerodavno tijelo ne može donijeti rješenje o doživotnoj diskvalifikaciji, odnosno isključenju ili brisanju iz
članstva.

Članak 74.
Ako mjerodavno tijelo, nakon obavljenog raspravljanja i završenog ispitivanja svih činjenica i okolnosti
prekršaja, ocijeni da bi se trebala izreći kazna doživotne diskvalifikacije, odnosno isključenje ili brisanje iz
članstva, dostavit će cijeli predmet Izvršnom odboru Saveza sa svojim mišljenjem i prijedlogom.
Izvršni odbor Saveza može, pored postupka koji je provelo mjerodavno tijelo, dopuniti dokazni postupak.
Ako Izvršni odbor Saveza utvrdi da je predložena kazna prestroga, vratit će predmet mjerodavnom tijelu, s
prijedlogom za izricanje blaže kazne.
U protivnom, Izvršni odbor će, kao tijelo u prvom stupnju, izreći kaznu doživotne diskvalifikacije, odnosno
isključenja ili brisanja i članstva.
Odredbe ovog članka analogno se odnose i na županijske saveze.

Članak 75.
Mjerodavno tijelo ili njegov član izuzet će se iz prekršajnog postupka kada postoje okolnosti koje mogu izazvati
opravdanu sumnju u njegovu objektivnost.
Ovo se odnosi i na tijelo u drugom stupnju.

Članak 76.
Pri odlučivanju u drugom stupnju izuzet će se osoba koja je sudjelovala u donošenju rješenja u prvom stupnju.

Članak 77.
Odluku o izuzimanju u smislu prethodna dva (2) članka donosi Izvršni odbor Saveza, ako se radi o mjerodavnom
tijelu Saveza, odnosno Izvršno tijelo županijskog saveza, kada se radi o odgovarajućem mjerodavnom tijelu tog
saveza.

Članak 78.
Zahtjev za izuzimanje mogu podnijeti zainteresirani igrači, ragbijaški djelatnik ili ragbijaška udruga, kao i
mjerodavno tijelo.

Članak 79.
Odlukom o izuzimanju određenog mjerodavnog tijela, utvrđuje se tijelo za vođenje tog prekršajnog postupka.
To može biti posebna komisija ili sudac koji su određeni samo za taj prekršajni postupak.

4. Pokretanje i tijek postupka
Članak 80.
Prekršajni postupak može se pokrenuti na prijedlog:
• suca utakmice
• igrača, ragbijaškog djelatnika ili bilo kojeg građanina,
• ragbijaške udruge ili njenog tijela,
• svakog tijela Saveza,
• po vlastitoj inicijativi mjerodavnog tijela.

Članak 81.
Prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka obvezno mora sadržavati:
• protiv koga se podnosi prijedlog za pokretanje postupka,
• opis radnji kojim je počinjen prekršaj ili pokušaj,
• mjesto i vrijeme prekršaja
• prijedlog za izvođenje dokaza.
Prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka dostavlja se mjerodavnom tijelu.

Članak 82.
Ako mjerodavno tijelo smatra prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka opravdanim i utvrdi da je
pravodoban, odnijet će odluku o pokretanju prekršajnog postupka.
Ako mjerodavno tijelo smatra prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka neosnovanim ili utvrdi da je
podnijet nepravodobno, donijet će odluku o odbacivanju prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka.
Odluke iz dva (2) gornja stavka ovog članka moraju biti obrazložene te u pisanom obliku dostavljene
podnositelju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i onom protiv kojeg je bilo predloženo da se pokrene
prekršajni postupak.

Članak 83.
Odlukom o pokretanju prekršajnog postupka mjerodavno tijelo će odrediti kojim redom će izvesti pojedine
radnje u prekršajnom postupku, vodeći računa da prekršajni postupak bude brz i ekonomičan, a dokazivanje
ograničeno na činjenice i okolnosti koje su bitne za utvrđivanje materijalne istine. Također će utvrditi koje je
izjave i očitovanja već primio i ima li potreba za daljnjim dokaznim postupkom i u kojoj mjeri.
Mjerodavno tijelo može u prekršajnom postupku saslušanje učinitelja, svjedoka i pribavljanje ostalih dokaznih
sredstava, obavljati neposredno ili putem pravne pomoći, za koju se obraća ragbijaškoj udruzi ili ragbijaškom
djelatniku, i to za one izjave i očitovanja koja nisu dostavljena uz prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,
odnosno nisu priložena uz zapisnik utakmice ili izvještaj o održanom natjecanju, kao i kad ocijeni da su mu
potrebne dodatne izjave i očitovanja radi utvrđivanja činjenica.

Članak 84.
Mjerodavno tijelo može odmah izreći kaznu, ako ima dovoljno dokaza ili su svi sudionici dali svoje izjave.

Članak 85.
Ako se radi o kompliciranom predmetu, te su potrebna stručna objašnjenja, mjerodavno tijelo može po svom
nahođenju zatražiti tumačenja i obrazloženja stručnjaka.

Članak 86.
Za pokretanje prekršajnog postupka protiv suca, a u svezi prekršaja koji je učinio obavljajući funkciju suca,
potrebna je suglasnost odgovarajućeg zbora ragbijaških sudaca.

Članak 87.
Igrač, ragbijaški djelatnik ili ragbijaška udruga protiv koje je pokrenut prekršajni postupak, kao i ragbijaška
udruga ili ragbijaški djelatnik koji su zamoljeni za pravnu pomoć u prekršajnom postupku, dužni su na traženje
mjerodavnog tijela u roku od osam (8) dana odgovoriti odnosno obaviti saslušanje na postavljeno pisano
pitanje, bilo da se radi o izjavi ili očitovanju na izjave drugih ili dopunske izjave.
Ovo se odnosi i na izjave i očitovanja naknadno predloženih svjedoka.

Članak 88.
Okrivljeni u prekršajnom postupku ima pravo, osobno ili putem punomoćnika, o svom trošku, prisustvovati
dokaznom postupku radi zaštite svojih prava i interesa, ako to pravodobno izričito zatraži.
Ako je za prekršaj predviđena kazna zabrane nastupanja, odnosno zabrana obavljanja funkcija dulje od
dvanaest (12) mjeseci ili doživotna diskvalifikacija ili brisanje iz članstva Saveza, okrivljeni ima pravo tijekom
cijelog prekršajnog postupka koristiti pravnu pomoć odgovarajuće stručne osobe.

Članak 89.
Mjerodavno tijelo je dužno provesti prekršajni postupak i donijeti rješenje o prekršaju u roku od trideset (30)
dana od podnošenja prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka.
Ako zbog zakašnjenja udovoljenja zamolbi za pravnu pomoć ili zakašnjenja izjašnjavanja učinitelja prekršaja na
prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, mjerodavno tijelo nije u stanju donijeti rješenje u roku iz
prethodnog stavka, taj rok se produžuje za vrijeme zakašnjenja, ali najviše za petnaest (15) dana.

5. Suspenzija
Članak 90.
Igrač, ragbijaški djelatnik i ragbijaška udruga će se suspendirati ako učine prekršaj koji je po svom sadržaju
takav da bi bilo štetno za ragbi da i dalje, u tijeku prekršajnog postupka, produže svojom aktivnošću.
Suspenzija može biti:
• automatska,
• po odluci mjerodavnog tijela.
• po odluci tijela nadležne međunarodne organizacije.

Članak 91.
Automatska suspenzija nastupa:
• ako igrač ili ragbijaški djelatnik budu isključeni s javne utakmice ili iz redova ragbijaških tijela čiji je član, a
protiv njih je uredno podnesena prijava.
• ako je zaprimljen pozitivan nalaz anti-doping testa testiranog igrača.
• ako sudac koji je prisutan utakmici odbije suditi, a za to nema opravdanje, te je to uredno unijeto u zapisnik
utakmice,
• ako ragbijaški djelatnik koji je prisutan utakmici odbije biti delegat utakmice kada nije prisutan delegirani
delegat ili njegov zamjenik, a da za to nema opravdanje, te je to uredno unijeto u zapisnik utakmice.
Automatska suspenzija prestaje po okončanju postupka.

Članak 92.
Ako to smatra potrebnim, mjerodavno tijelo koje donosi rješenje o pokretanju prekršajnog postupka tim
rješenjem određuje i suspenziju onog protiv kojeg se postupak vodi.
Ako se tijekom prekršajnog postupka utvrdi potreba za donošenje posebne odluke o suspenziji, mjerodavno
tijelo koje vodi prekršajni postupak može to učiniti i tijekom prekršajnog postupka, iako to nije učinjeno
prilikom njegovog pokretanja, pisanim putem, na način kako se donosi i rješenje o pokretanju prekršajnog
postupka.
Suspenzija izrečena od mjerodavnog tijela koje vodi prekršajni postupak može trajati najviše do izricanja kazne,
ali ne dulje od trideset (30) dana, odnosno dodatnih petnaest (15) dana prema članku 85. ovog Pravilnika.
Prethodni stavak se ne odnosi na suspenziju izrečenu za pozitivan anti-doping test, koja uvijek traje do
okončanja postupka.

Članak 93.
Suspenzija izrečena od mjerodavnog tijela koje vodi prekršajni postupak može biti ukinuta od istog tijela, ako se
tijekom prekršajnog postupka dođe do uvjerenja da okolnosti radi kojih je suspenzija izrečena više ne postoje.

Članak 94.
Ako mjerodavno tijelo nije u roku predviđenom člankom 89. ovog Pravilnika donijelo rješenje u prekršajnom
postupku, suspenzija automatski prestaje, te suspendirani igrač, ragbijaški djelatnik ili ragbijaška udruga imaju
pravo igranja odnosno obavljanju funkcija.

Članak 95.
Protiv odluke o suspenziji nema mjesta žalbi, te je ona izvršna.

Članak 96.
Cijelo vrijeme trajanja suspenzije uračunava se u vremensko trajanje kazne, što treba u rješenju o izrečenoj
kazni izričito navesti.

6. Rješenje
Članak 97.
Rješenje mjerodavnog tijela je u pisanom obliku, a sadrži:
• naziv (ime) mjerodavnog tijela,
• predmet prekršajnog postupka,
• dispozitiv (izrečena kazna, vrijeme trajanja od – do ili oslobađajuća odluka),
• obrazloženje,
• uputa o mogućoj žalbi,
• broj, datum, odgovarajući potpis i ev. pečat (ako ga mjerodavno tijelo ima).
Rješenjem se odlučuje i o eventualnim troškovima prekršajnog postupka.

Članak 98.
Rješenje se preporučenom pošiljkom dostavlja učinitelju prekršaja preko njegove ragbijaške udruge, a samo
iznimno na kućnu adresu.
Datum prijema rješenja od ragbijaške udruge smatra se datumom uručenja rješenja učinitelju prekršaja.
Rješenje se dostavlja i ragbijaškoj udruzi protiv čijeg je člana vođen prekršajni postupak, kao i podnositelju
prijave.
Osnovni elementi rješenja mjerodavnog tijela (tko je vodio prekršajni postupak i donio rješenje, ime osobe,
odnosno naziv ragbijaške udruge protiv koje je vođen prekršajni postupak, izrečena kazna, vrijeme trajanja i
datum isticanja) objavljuje se na prikladni način (u biltenu, kao prilog zapisniku nekog tijela i sl.).
Odluka o suspenziji također se objavljuje na prikladni način kako je to određeno u prethodnom stavku.

7. Žalba
Članak 99.
Protiv rješenja o izrečenoj kazni ili oslobađajućoj odluci žalba se podnosi kada je to dopušteno ovim
Pravilnikom.
Žalbu mogu podnijeti osobe ili ragbijaške udruge kojima se obvezno uručuju rješenja prema članku 97. ovog
Pravilnika.

Članak 100.
Žalba se podnosi Izvršnom odboru Saveza u roku od osam (8) dana, računajući od dana uručenja rješenja, a
predaje se pismeno ili na zapisnik mjerodavnom tijelu koje je donijelo rješenje.
Kod županijskog saveza žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje će ju proslijediti izvršnom tijelu
odgovarajućeg saveza.

Članak 101.
Na rješenje koje je u prvom stupnju donio Izvršni odbor Saveza žalba se izjavljuje Skupštini Saveza.
Kod županijskog saveza žalba se podnosi skupštini odgovarajućeg saveza.

Članak 102.
Na rješenje kojim je izrečena kazna opomene ili ukora ne može se izjaviti žalba.

Članak 103.
Nepravodobnu ili nedopuštenu žalbu odbacuje svojim posebnim rješenjem mjerodavno tijelo, a u slučaju
njegovog propusta Izvršni odbor Saveza.
Protiv rješenja o odbacivanju žalbe moguća je žalba Izvršnom odboru Saveza, odnosno izvršnom tijelu
odgovarajućeg županijskog saveza.

Mjerodavno tijelo koje je primilo žalbu dužno ju je u roku od tri (3) dana sa svim spisima u svezi prekršajnog
postupka dostaviti Izvršnom odboru Saveza, odnosno izvršnom tijelu odgovarajućeg županijskog saveza.

Članak 104.
Kada protekne šezdeset (60) dana od dana podnošenja prekršajne prijave, a mjerodavno tijelo nije pokrenulo
prekršajni postupak, žalba se može podnijeti Izvršnom odboru Saveza, s ciljem pokretanja prekršajnog postupka
u kojem slučaju i Izvršni odbor može djelovati kao prvostupanjsko tijelo.
Isti postupak je i kod županijskog saveza.

8. Izvanredna pravna sredstva
Članak 105.
Izvanredna pravna sredstva su:
• obnova postupka,
• zahtjev za zaštitu zakonitosti,
• zahtjev za izvanredno ublaživanje kazne.

Članak 106.
Zahtjev za primjenu izvanrednih pravnih sredstava može podnijeti bilo koja osoba, ragbijaška udruga ili tijelo, i
to Skupštini Saveza, odnosno najvišem odgovarajućem tijelu županijskog saveza.
Zahtjev se podnosi najkasnije dvadeset (20) dana prije održavanja sjednice tijela koje o zahtjevu raspravlja i
donosi zaključak.
Sazivač sjednice dužan je podnijeti zahtjev staviti u dnevni red sjednice.
Ako to ne učini, predlagatelj to ima pravo učiniti na samoj sjednici.

Članak 107.
Obnova postupka može se zahtijevati ako se o nekim bitnim činjenicama nije znalo tijekom prekršajnog
postupka, a te bi činjenice bitno utjecale na vođenje prekršajnog postupka i donošenje rješenja.

Članak 108.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti ako su tijekom prekršajnog postupka ili u donošenju rješenja
bitno povrijeđene odredbe ovog Pravilnika ili drugih normativnih akata i odluka Saveza.

Članak 109.
Zahtjev za izvanredno ublaživanje kazne može se podnijeti ako je prekršitelj izdržao najmanje ½ kazne, te
postoji opravdano uvjerenje da je kazna dovoljno i odgojno djelovala na prekršitelja, te bi izvanredno
ublažavanje kazne povoljno djelovalo u interesu ragbija u Hrvatskoj.
Zahtjev za izvanredno ublaživanje kazne, izrečene za uzimanje stimulativnih sredstava, može se podnijeti ako je
prekršitelj izdržao najmanje, minimalnu kaznu predviđenu po odredbama međunarodne organizacije, za
pojedino stimulativno sredstvo.

Članak 110.
Tijelo, kojem se podnosi zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne, donosi o tome odluku samostalno, dok u
svezi obnove postupka i zahtjeva za zaštitu zakonitosti, predmet vraća mjerodavnom tijelu na ponovno
odlučivanje, kada ocijeni da postoje opravdani razlozi za ponovno odlučivanje.

9. Izvršenje kazni
Članak 111.
Rješenje donijeto u prekršajnom postupku izvršava se čim postane pravomoćno, i to:
• uručenjem rješenja mjerodavnog tijela, ako žalba nije dopuštena,
• istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena,
• uručenjem rješenja donesenog u povodu žalbe.

Članak 112.
Izvršenje izrečenih kazni provodi ragbijaška udruga i mjerodavno tijelo Saveza.

Tijela koja upravljaju određenim natjecanjima dužna su, u okviru svojih nadležnosti, voditi brigu o potpunom
izvršenju rješenja, o pravomoćno izrečenoj kazni.
Navedena tijela i udruge dužne su po službenoj dužnosti pratiti izvršenje rješenja o pravomoćno izrečenoj kazni,
kao i evidenciju o zabrani nastupa na jednoj utakmici zbog dodjele udvojenog žutog kartona ili crvenog kartona
bez prekršajne prijave, te su odgovorne za njihovu provedbu.
O svim pravomoćnim rješenjima mjerodavno tijelo vodi evidenciju.
Ragbijaška udruga mora voditi evidenciju svojih kažnjenih članova.

VI. POSEBNE ODREDBE
Članak 113.
U prekršajnom postupku protiv Glavnog tajnika, koji je u stalnom radnom odnosu sa Savezom, ako se ne mogu
primijeniti odredbe ovog Pravilnika, primjenjivat će se, odgovarajuće, odredbe o radnim odnosima, koje važe za
djelatnike Hrvatskog olimpijskog odbora.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 114.
U nedostatku odredbi ovog Pravilnika, shodno će se primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.

Članak 115.
Ako ragbijaška udruga, koja je član Saveza, donosi vlastiti normativni akt kojim uređuje prekršajnu
odgovornost, mora ga donijeti na način da ne bude u suprotnosti s ovim Pravilnikom, a za slučaj da nema takav
normativni akt, može se koristiti ovim Pravilnikom.

Članak 116.
Ovaj Pravilnik tumači Skupština Saveza, odnosno po njenom ovlaštenju Izvršni odbor Saveza.

Članak 117.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prekršajima od 29. lipnja 2002. godine.

Članak 118.
Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Saveza na sjednici održanoj 29. siječnja 2011. godine i stupa na snagu
odmah.
U Zagrebu, 29. siječnja 2011. godine
Predsjednik Hrvatskog ragbijaškog saveza
___________________________________________
Dragutin Kamenski

