
Sukladno odredbama članka 21. Zakona o sportu i članka 9. Statuta Hrvatskog 
mačevalačkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog mačevalčkog saveza  je na svojoj 
sjednici održanoj dana 27.10.2016. godine, usvojio 

Pravilnik o medicinskoj zaštiti sportaša HMS-a 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Pravilnikom o medicinskoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se briga za 
očuvanje i unapređenje zdravlja sportaša, uređuju se opći i posebni interesi u 
zdravstvenoj zaštiti sportaša, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i 
provođenje zdravstvene zaštite sportaša - kako na natjecanjima, tako i za vrijeme 
trenažnog procesa. 

Članak 2. 

Zdravstvena zaštita u smislu ovog pravilnika, jeste organizirana i sveobuhvatna 
djelatnost HMS-a s osnovnim ciljem da ostvari najvišu moguću razinu očuvanja i 
unapređenja zdravlja sportaša. 

Članak 3. 

Pravilnikom se reguliraju sljedeća pitanja iz područja brige o zdravlju sportaša: 
- Medicinska zaštita sportaša (sistematski pregledi sportaša) 
- Zaštita sportaša od dopinga 

II. Medicinska zaštita sportaša

Članak 4. 

Klubovi i registrirani sportaši Hrvatskog mačevalačkog saveza su obvezni ispuniti 
zakonsku obvezu koja se odnosi na  preventivni pregled liječnika, koji se obavlja 
svakih 6 mjeseci. Sudjelovanje na natjecanju je dozvoljeno samo natjecateljima koji 
prilikom potvrde prisustva na natjecanju donesu na uvid potvrdu o zdravstvenoj 
sposobnosti sportaša za natjecanje, ne stariju od 6 mjeseci od dana natjecanja. 

III. Zaštita   sportaša na natjecanjima

Članak 5 

Organizatori mačevalačkih natjecanja,kampova i ostalih mačevalačkih priredbi 
obavezni su osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb za vrijeme trajanja događanja. 
Ukoliko zdravstvena skrb ne bi bila organizirana organizator podliježe disciplinskim 
sankcijama kako Hrvatskog mačevalačkog saveza tako trenutačno važećim 
zakonskom propisima. 
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IV. Zaštita sportaša od dopinga 
 

Članak 6. 
 

Hrvatski mačevalački savez donosi Pravilnik o sprječavanju negativnih pojava u 
mačevalački sportu, kojim se bliže uređuje rad HMS-a u području zaštite sportaša od 
dopinga. 
Svi članovi u HMS-a dužni su aktivno sudjelovati u radu na prevenciji i borbi protiv 
dopinga. 
 
V. Prijelazne i završne odredbe 

 
Članak 7. 

 
Tumačenje ovog pravilnika daje Izvršni odbor Saveza. 
Za sve situacije koje nisu predviđene ovim pravilnikom, primjenjuju se adekvatni 
akti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta , Hrvatskog olimpijskog odbora i 
Svjetske mačevalačke federacije (FIE). 
 

Članak 8. 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Zagreb , 17.11.2016. 
 
 
 
 
                                                                    Predsjednik Hrvatskog mačevalačkog saveza 
                                                                                       Željko Kvesić,prof. 
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