DISCIPLINSKI PRAVILNIK

Zagreb, 22. svibanja 2009.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj pravilnik utvrđuje odgovornost igrača, dužnosnika, ekipa i klubova za kršenje pravila golfa,
za kršenje pravilnika HGU-e, za kršenje pravila sportskog ponašanja te za druga kršenja
discipline na službenim golfskim natjecanjima u organizaciji HGU-e, ili koja organiziraju klubovi
i drugi organizatori u skladu s natjecateljsko-tehničkim pravilnikom HGU-e.
Pravilnik se također upotrebljava za određivanje odgovornosti igrača za kršenja na
međunarodnim natjecanjima izvan teritorija RH, ako je taj igrač član HGU-e, a kaznu mu nisu
izrekla mjerodavna tijela drugih nacionalnih ili međunarodnih golfskih organizacija i saveza.
Pravilnik se odnosi na učitelje golfa članove HGU-e ako obavljaju određenu dužnost na
natjecanjima u organizaciji HGU-e.
Pravilnik također vrijedi za golf izvan službenog natjecanja, ako su učinjeni teži prekršaji po čl.
35.
Članak 2.
Pravilnik određuje prekršaje i kazne koje se izriču prekršiteljima te uvjete i postupke za
određivanje odgovornosti i izricanje kazne.
Članak 3.
Igrači i dužnosnici odgovorni su za kršenja, učinjena slučajnim ili nemarnim djelovanjem.
Dužnosnicima se smatraju svi koji imaju bilo kakvu službenu dužnost u golfskim klubovima,
HGU-i, ekipama ili u tijelima pojedinih liga u organizaciji HGU-e i drugim natjecanjima a u
skladu s natjecateljsko-tehničkim pravilnikom HGU-e. Ekipa je također odgovorna za prekršaje
igrača ili dužnosnika koji su njegovi članovi.
Članak 4.
Pravilnik vrijedi i za igrače strane državljane ako su članovi kluba u sklopu HGU-e ili ako
nastupaju na službenim natjecanjima u RH bez obzira na članstvo.
Članak 5.
Nepoznavanje propisa HGU-e ili pravila golfa ne oslobađa od disciplinske odgovornosti prema
ovom pravilniku.
Članak 6.
Ako ovim pravilnikom nije određeno drukčije, prekršitelje se kažnjava i za pokušaj prekršaja i to
kao da je prekršaj učinjen, iako ga se može kazniti blaže s obzirom na okolnosti.
Tko drugog nagovori na prekršaj ili mu pomogne da ga počini, bit će kažnjen kao da je prekršaj
učinio sam.
Članak 7.
Ako je utvrđena odgovornost prekršitelja za nekoliko prekršaja, utvrđuje se vrsta i visina kazne
za svaki prekršaj te se zatim izriče jedinstvena kazna.
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Članak 8.
U određivanju vrste kazne i odlučivanju visine kazne treba razmotriti otegotne i olakotne
okolnosti.
Članak 9.
Disciplinski postupak nije moguće provoditi ako je od dana kada se doznalo za prekršaj i
prekršitelja, do predaje prijave mjerodavnom odboru prošlo više od šest mjeseci.
Rok iz prethodnog stavka iznosi dvanaest mjeseci ako se radi o prekršaju dogovaranja
rezultata natjecanja, za davanje netočnih podataka o registraciji igrača, za neistinit prikaz
rezultata igre ili za prijevremeni prekid igre tima ili pojedinca bez opravdanog razloga.
Nakon dvije godine od dana učinjenog prekršaja nije moguće izreći kaznu (apsolutna zastara).
Članak 10.
Novčana kazna se ne izriče za kršenje pravila golfa za vrijeme igre na igralištu.

2. VRSTE I VISINE KAZNI
Članak 11.
Za određene disciplinske prekršaje počinitelju se može izreći jedna od sljedećih kazni:
A/ za igrača:
1. opomena,
2. zabrana nastupanja na određenom broju natjecanja u golf ligi i na drugim službenim
natjecanjima u domovini i inozemstvu,
3. promjena hendikepa najviše za 0,4 boda,
4. zabrana nastupanja na određeno vrijeme,
5. novčana kazna
B/ za dužnosnika, suca, tehničkog delegata ili službenu osobu:
1. opomena,
2. zabrana obnašanja dužnosti na određeno vrijeme
3. zabrana vođenja ekipe na određeno vrijeme ili određen broj natjecanja
4. novčana kazna
C/ za ekipu ili klub:
1. opomena,
2. zabrana igre na određeno vrijeme ili broj natjecanja,
3. isključenje iz natjecanja,
4. zabrana igre za određena natjecanja (ligu)
5. oduzimanje određenog broja bodova u natjecanju lige
6. novčana kazna
Zabrana nastupanja za igrača ujedno znači i zabranu obnašanja dužnosti i obratno.
Članak 12.
Kazna za zabranu nastupanja za određen broj natjecanja igraču se izriče najmanje za jedno, a
najviše za deset natjecanja.
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Kazna za zabranu nastupanja na određeno vrijeme izriče se igraču za najmanje dva mjeseca, a
najviše pet godina.
Članak 13.
Kazna o zabrani obnašanja dužnosti za dužnosnike, suce, tehničke delegate izriče se za
najmanje jedan mjesec, a najviše pet godina.
Članak 14.
Kazna o zabrani nastupanja i zabrani obnašanja dužnosti vrijedi na čitavom teritoriju RH te se
izriče bez obzira na to da li je igrač ili dužnosnik pri izricanju kazne još član ili dužnosnik
odnosno sudac.
Kazna o zabrani nastupanja te obnašanja dužnosti na natjecanjima odnosi se i na
međunarodna natjecanja koja organiziraju golfske organizacije članice HGU-e, ili klub koji je
član HGU-e.
Članak 15.
Novčana kazna izriče se za fizičku osobu u iznosu ne manjem od 500 i ne većem od 5.000, za
tim odnosno klub u iznosu ne manjem od 1.000 i ne većem od 10.000 kuna.
Novčana kazna mora se platiti u roku 15 dana od pravomoćnosti presude Časnog suda.
Članak 16.
Kazna isključenja iz natjecanja izriče se ekipi zbog težeg prekršaja, učinjenog u vezi s
natjecanjem u tekućoj godini. Posljedica isključenja je da se ekipa ne može više natjecati u
tekućoj natjecateljskoj sezoni. Klubu se može, zbog težeg prekršaja njegove ekipe, zabraniti
prijava za natjecanje u sljedećoj godini radi napredovanja u viši rang natjecanja bez obzira na
to ako je taj rang dobio u tekućoj godini prethodne natjecateljske godine.
Članak 17.
Kazna za oduzimanje bodova je najviše 30% od osvojenih bodova, koji se oduzimaju od
bodova u tekućoj natjecateljskoj godini u kojoj je učinjen prekršaj. Kazna oduzimanja bodova
može se prenijeti u sljedeću natjecateljsku godinu za broj bodova koji nisu bili uzeti u tekućoj
natjecateljskoj godini.
Članak 18.
Ako je moguće postići namjeru kazne na drugi način, mjerodavno tijelo može dogovorno
odgoditi provođenje kazne kada za to postoje opravdane okolnosti. Kazna se može odgoditi za
razdoblje od tri mjeseca do najviše dvije godine uvjetno da se kazna neće izreći ako prekršitelj
ne napravi takav ili teži prekršaj u tom razdoblju.
Pri odgodi izricanja kazne može se postaviti uvjet da prekršitelj ispuni druge obveze koje mu
odredi Časni sud.
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Članak 19.
O počinjenim kaznama i počiniteljima HGU vodi evidenciju. Podaci iz evidencije izrečenih kazni
i počinitelja javni su i dostupni svim zainteresiranima bez objašnjenja razloga.
Podaci iz evidencije brišu se po službenoj dužnosti nakon isteka pet godina od datuma
pravomoćne presude o izricanju kazne. Nakon brisanja podaci o izrečenim kaznama ne mogu
se upotrebljavati u drugim disciplinskim postupcima i davati u javnosti.
Članak 20.
Za svaki čin, koji nije ovim pravilnikom izričito određen kao prekrašaj, a znači kršenje propisa
međunarodnih golfskih organizacija u kojima je uključen HGU ili kršenje međunarodno priznatih
i korištenih pravila golfa te kršenje uobičajenih pravila sportskog natjecanja, prekršiteljima se
izriče kazna određena ovim pravilnikom.
3. POSEBNI DIO
3.1.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI IGRAČA
Članak 21.

Igračima se izriče kazna zbog sljedećih disciplinskih prekršaja:
• nesportsko ponašanje i kršenje etičkih pravila golfa,
• opasna igra,
• višekratno kršenje pravila golfa i objavljenih lokalnih pravila za dotično igralište,
• namjerni napad na suigrača, protivnog igrača, suca, dužnosnika ili bilo koju drugu osobu
u tijeku, prije ili poslije igre,
• samovoljno napuštanje igrališta odnosno natjecanja bez opravdanog zdravstvenog
razloga ili drugog razloga bez utjecaja igrača te nagovaranja suigrača na takvo
djelovanje,
• nastupanje u igri u kojoj igrač nema pravo nastupa,
• nepoštivanje propisa o evidenciji hendikepa odnosno nastupanje s netočno iskazanim
hendikepom,
• izmjena rezultata na rezultatskim karticama i ako se ne preda rezultatska kartica nakon
završene igre,
• kršenje natjecateljskih pravila kod određenih vrsta natjecanja odnosno raspisanih
uvjeta,
• neispunjenje preuzetih ugovornih obveza prema klubu ili Udruga,
• kršenje općih pravila o antidopingu za sportske organizacije u kojima je uključena
Udruga,
• druga kršenja pravilnika HGU-e.
Kazna se izriče za disciplinske prekršaje učinjene na igralištu ili izvan igrališta ako je prekršaj u
vezi s igrom na igralištu odnosno u trenutku igranja. Disciplinski postupak se pokreće na prijavu
osoba koji su službeni predstavnici na natjecanju (sudac, tehnički delegat, natjecateljska
komisija, vođa natjecanja). Prijava mora biti upisana u Zapisnik o odigranom natjecanju ili
poslana u pismenom obliku Časnom sudu HGU-e u roku 72 sata nakon završetka natjecanja
(nakon objave rezultata natjecanja). Disciplinski postupak može pokrenuti Časni sud HGU-e po
vlastitom nahođenju ili na osnovi informacije službi HGU-e i kluba koji je član HGU-e.
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Članak 22.
Kazneni udarci u tijeku igre ne smatraju se disciplinskim prekršajem prema ovom pravilniku.
Članak 23.
U zapisniku natjecanja mora biti naveden prekršaj i prekršitelj te u privitku dan kratak opis
prekršaja, okolnosti događaja, dokazi o učinjenom (prilozi, izjave itd) i podaci o prekršitelju.
Prekršitelj protiv kojeg je u zapisniku - dopisu dana prijava, mora istovremeno biti obaviješten
pismenim putem s preslikom prijavnog zapisnika poslanom Časnom sudu HGU-e.
Prekršitelj ima pravo u roku pet radnih dana nakon završetka natjecanja, poslati sudu časti
svoje očitovanje.
Članak 24.
Igraču koji u istoj natjecateljskoj godini dobije četiri opomene obvezno se izriče kazna zabrane
nastupanja na jednom natjecanju ili turniru u organizaciji HGU-e odnosno na prvom sljedećem
natjecanju nakon izricanja četvrte opomene.
Igraču koji je disciplinski kažnjen zabranom nastupanja, a kaznu nije u cijelosti odslužio u
tekućoj godini, preostali se dio kazne prenosi u sljedeću natjecateljsku godinu.
Igrač koji nije platio disciplinsku novčanu kaznu u predviđenom roku automatski je suspendiran
i ne smije nastupati na natjecanjima u organizaciji HGU-e dok ne plati kaznu. O suspenziji HGU
pismeno obavještava odbor koji vodi natjecanja, klub čiji je član kažnjeni igrač te sva golfska
igrališta u RH.
Članak 25.
Rok plaćanja kazne je 15 dana od pravomoćnosti presude.
Članak 26.
Kazna zabrane nastupanja za igrača odnosi se na sva prvenstvena i druga službena natjecanja
u kojima nastupa njegova ekipa odnosno klub u sklopu natjecanja u organizaciji HGU-e, ako je
kaznu izrekao Časni sud HGU-e.
Ako je Časni sud izrekao kaznu zabrane nastupa za određeno razdoblje, kažnjeni igrač nema
pravo nastupa na svim natjecanjima koje organiziraju HGU ili klubovi članovi HGU-e, također
nema pravo nastupa na međunarodnim natjecanjima ako su pod okriljem organizacija čiji je
član HGU-e.
3.2.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI DUŽNOSNIKA
Članak 27.

Dužnosniku se kazna izriče ulavnom za sljedeće prekršaje:
• ako fizički napadne igrača, dužnosnika ili gledatelja,
• vrijeđa i ogovara igrača, dužnosnika, sportske organizacije, suce i ekipe,
• nagovara ekipe ili igrače da prijevremeno napuste igralište ili ako na bilo koji drugi
način onemogućava natjecanje,
• sprječava igrače da nastupe za reprezentaciju HGU-e,
• daje netočne podatke, u postupku registracije igrača i drugim predmetima prema
HGU-i,
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•
•
•
•
•
•
•

3.3.

ne ispunjava obveze prema HGU-i,
ometa ili onemogućava rad tijela HGU-e,
ne provodi odluke HGU-e,
navodi igrače ili druge dužnosnike na prekršaj,
ne obavlja dužnosti u organizaciji natjecanja HGU-e,
izaziva nered na natjecanju (turniru),
ne ispunjava obvezu prijave časnom sudu HGU-e prekršaja, igrača, dužnosnika ili
ekipa

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI SUDACA
Članak 28.

Sucu se izriče kazna za sljedeće prekršaje:
• ako neopravdano izostane s natjecanja za koje je delegiran,
• ne ispunjava obvezu prijave časnom sudu HGU-e prekršaja, igrača, dužnosnika ili
ekipa,
• iskazuje netočne podatke u prijavi protiv igrača, dužnosnika ili ekipe,
• ne ispunjava dužnosti prema HGU-i, sprječava ili onemogućuje rad tijela HGU-e,
• ne provodi odluke HGU-e,
• ne ispunjava sudačke dužnosti na natjecanju

3.4.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI EKIPA ILI KLUBOVA
Članak 29.

Ekipama ili klubovima kazna se izriče zbog sljedećih disciplinskih prekršaja:
• ako neopravdano izostanu s natjecanja,
• bezrazložno odustanu od natjecanja,
• napuste igralište za vrijeme natjecanja ili uzrokuju prekid natjecanja, bez opravdanog
razloga,
• ako igrači ekipe onemogućavaju odigravanje natjecanja,
• ne ispunjavaju obveze prema HGU-i.
• ako ne provode odluke odbora HGU-e,
• onemogućavaju nastupe igrača ili ekipe u reprezentaciji HGU-e,
• ne plaćaju obveze drugim klubovima ili HGU-i, koje su odlučene pravomoćnom odlukom
HGU-e ili drugih klubova,
• ako u ekipi nastupaju igrači koji nisu imali pravo nastupati na natjecanju.
Ekipa odnosno klub može se kazniti za nesportsko ponašanje, ako su prekršaj napravili njezini
igrači ili klub.
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4. POSTUPAK UTVRĐIVANJA ODGOVORNOSTI I IZRICANJE KAZNE
4.1. ČASNI SUD HGU-e
Članak 30.
Disciplinski postupak po ovom pravilniku vodi Časni sud koji izabere Skupština HGU-e.
Član Časnog suda, ako je član, dužnosnik ili sudac kluba protiv čijeg se igrača ili kluba vodi
postupak, ne sudjeljuje u postupku izricanja kazne. Ako su dane okolnosti koje upućuju na
sumnju u nepristranost člana Časnog suda, svaki sudionik ima pravo prije početka postupka
zahtijevati njegovo izuzeće. O izuzeću odlučuje predsjednik HGU-e nakon što dobije mišljenje
predsjednika Časnog suda, a ako se radi o predsjedniku Časnog suda, nakon dobivanja
mišljenja ostale dvojice članova Suda časti.

4.2. POKRETANJE POSTUPKA
Članak 31.
Disciplinski postupak se pokreće:
• na temelju obavijesti suca, tehničkog delegata odnosno voditelja natjecanja,
• na temelju prijave ekipe ili igrača,
• na temelju prijave člana tijela HGU-e,
• po službenoj dužnosti.
U disciplinskom postupku koji je u tijeku, Časni sud može po službenoj dužnosti proširiti
postupak za druge prekršaje i za druge počinitelje ako su za to utemeljena saznanja tijekom
postupka.
Članak 32.
Prijava se predaje u pismenom obliku Časnom sudu HGU-e u roku određenom pravilnikom
(pisano – misli se na preporučeno pismo, faks, elektronička pošta)

4.3. TIJEK POSTUPKA
Članak 33.
O početku disciplinskog postupka, Časni sud mora odmah obavijestiti osobu ili ekipu protiv koje
je pokrenuta disciplinska prijava. Prijavljena osoba ili ekipa ima pravo poslati svoje očitovanje u
pisanom obliku u roku pet radnih dana od primitka obavijesti o prijavi i pokretanju disciplinskog
postupka. Disciplinski postupak je HITAN.
Članak 34.
U prvostupanjskom postupku sudjeluje član Časnog suda koji vodi prvostupanjski postupak.
Mjerodavnog suca određuje predsjednik Časnog suda pismenom odlukom. U prvostupanjskom
postupku za sljedeće kazne je potrebna odluka Časnog suda (odluka večine članova) ;
a) za igrače -zabrana nastupanja u određenom razdoblju
b) za odgovorne osobe i suce – zabrana obavljanja dužnosti na određeno razdoblje
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c) za ekipe odnosno klubove – isključenje iz natjecanja
zabrana nastupanja u višem rangu
zabrana nastupanja u državnom prvenstvu
4.4. SUSPENZIJA
Članak 35.
Igrač ili ekipa, koji samovoljno napuste natjecanje bez utemeljenog zdravstvenog ili opravdanog
razloga, prema pravilima golfa je diskvalificiran ili diskvalificirana, automatski i suspendiran ili
suspendirana.
Članak 36.
U slučaju da u disciplinskoj prijavi postoje teže kvalifikacije, to jest opis djela koje je počinio
pojedinac ili ekipa s predviđenom kazne trajne zabrane igranja ili obnašanja dužnosti u golfu
ili suđenja, suspenziju izriče sudac i to na određeno razdoblje do završetka disciplinskog
postupka.
Za teže prekršaje koji su opisani u čl. 21., stavku 2,4,5,6,7,8,9,11,12 , nadalje za prekršaje iz čl.
27, st. 1,3,4,5 i 6., te čl. 28., st. 2 i 3., te čl. 29, st., 9 ovog pravilnika.
Članak 37.
Suspenzija traje do završetka disciplinskog postupka, ali ne dulje od mjesec dana.
Trajanje suspenzije uračunava se u trajanje izrečene disciplinske kazne. Za vrijeme suspenzije
zabranjeno je nastupanje pojedincu ili ekipi, odnosno obavljanje dužnosti ili suđenje.
Članak 38.
Suspenzija se može izreći i ako kažnjeni pojedinci ili ekipa ili klub, odgovorne osobe ili suci nisu
podmirili novčane obveze prema HGU-i ili izrečene novčane kazne. Tek po primitku dokaza o
podmirenoj obvezi sudac će ukinuti suspenziju. Odluke moraju biti u pismenom obliku.
4.5.

IZRICANJE KAZNE
Članak 39.

Nakon završetka disciplinskog postupku Časni sud mora izreći svoju odluku i obrazložiti je. U
sklopu odluke mora biti kratak opis prekršaja koji se stavlja na teret počinitelju i kratak opis
dokaza za počinjenje navedenog dijela, izreka o kazni i pravnom lijeku.
Članak 40.
Pismenu odluku treba predati prekršitelju i to preporučenom poštom ili elektroničkom poštom ili
faksom. Ekipama i odgovornim osobama odluka se predaje preko kluba čiji su članovi i to
preporučenom poštom ili elektroničkom poštom ili faksom.
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4.6.

PRIGOVOR
Članak 41.

Protiv odluke suca Časnog suda dopušten je prigovor i to u roku osam dana od dana primitka
odluke o prekršaju. Prigovor se ulaže pismenim putem i to preporučenom poštom ili
elektroničkom poštom ili faksom na adresu HGU-e s napomenom za disciplinski sud. U
drugostupanjskom postupku odlučuje Časni sud u punom sastavu od tri suca. Prigovor ne
zadržava provedbu kazne izrečene prvostupanjskom odlukom.
Protiv odluke o suspenziji žalba nije dopuštena.
Članak 42.
Prigovor može podnijeti osoba protiv koje je postupak pokrenut, uime ekipe ili odgovorne
osobe – matični klub ili osoba koja je podnijela disciplinsku prijavu.
Članak 43.
Časni sud mora u drugostupanjskom postupku prihvatiti i nove dokaze koji budu predloženi u
prigovorima. Tako će donijeti odluku temeljem već utvrđenog činjeničnog stanja i novih
izvedenih dokaza ili predmet vratiti na ponovno odlučivanje sucu pojedincu.
Članak 44.
Drugostupanjski postupak po prigovoru mora biti završen u roku
prigovora.
4.7.

30 dana od primitka

OBNOVA POSTUPKA
Članak 45.

Nakon pravomoćnosti odluke Časnog suda, ako stranka koja je sudjelovala u postupku dozna
za nove činjenice i dokaze koji bi mogli utjecati na odluku disciplinskog suda i to na način da bi
počinitelju mogla biti izrečena manja kazna ili da bi postupak bio prekinut, Časni sud će
prihvatiti takav prijedlog kažnjene osobe ili ekipe, ali samo u slučaju da je ista izjavila prigovor
na prvostupanjsku odluku.
4.8.

TROŠKOVI POSTUPKA
Članak 46.

Troškove postupka snosi kažnjena osoba ili matični klub – kažnjene ekipe, a u slučaju
oslobođenja od odgovornosti trošak snosi HGU-a.
O visini troškova odluku donosi sudac koji je vodio postupak, a o troškovima drugostupanjskog
postupka odluku donosi Časni sud posebnim rješenjem.
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DISCIPLINSKI PRAVILNIK

5. IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
Članak 47.
Izvršni odbor HGU-e ima mogućnost, nakon završetka disciplinskog postupka, na pismenu
zamolbu za izvanredno ublažavanje kazne koju uloži kažnjena osoba ili klub ublažiti izrečenu
kaznu. Takva zamolba mora se uložiti u tekućoj godini kada je izrečena disciplinska kazna ili
nakon proteka polovice vremena od izrečene kazne.

6. PRETHODNE I KONAČNE ODLUKE
Članak 48.
Operativne poslove u disciplinskom postupku obavlja tajnik HGU-e ili osoba koju on imenuje.
Članak 49.
Ovaj pravilnik počinje se primjenjivati od dana kada ga objavi Izvršni odbor HGU-e.
U Zagrebu, svibanj 2009.

Predsjednik HGU-e
Darko Grgurić
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