
HRVATSKI MAČEVALAČKI SAVEZ 

PRAVILNIK O SUSTAVU NATJECANJA 

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom uređuje se sustav organizacije mačevalačkih natjecanja u Republici 
Hrvatskoj, vođenje i način izrade rang listi Hrvatskog mačevalačkog saveza (nadalje u 
tekstu: Savez), zaštita osobnih podataka na natjecanjima, te druga pitanja važna za 
organizaciju mačevalačkih natjecanja. 

Članak 2. 

Mačevalačka natjecanja mogu biti službena i neslužbena. 

Službena natjecanja su pojedinačno prvenstvo Hrvatske, ekipno prvenstvo Hrvatske, 
kup Hrvatske, natjecanja za rang liste Saveza, nacionalna školska i sveučilišna prvenstva te 
regionalna natjecanja. 

Neslužbena natjecanja su mačevalačka natjecanja osim natjecanja iz stavka 2. ovog 
članka. 

Članak 3. 

Ovaj pravilnik primjenjuje se na sva službena mačevalačka natjecanja na području 
Republike Hrvatske, a na neslužbena natjecanja primjenjuje se samo kada je to izrijekom 
propisano.  

Ako Hrvatska kao kandidat dobije organizaciju neke velike svjetske ili europske 
priredbe (olimpijske igre, svjetsko ili europsko prvenstvo, grand prix turnir, turnir A-
kategorije, satelitski turnir, mediteranske igre, europski kadetski kupovi ili slično), ta se 
natjecanja organiziraju i provode uz neposrednu primjenu propisa odgovarajućeg 
međunarodnog udruženja (MOO, FIE, CEE, FISU i sl.), u kojem slučaju se odredbe ovog 
pravilnika primjenjuju podredno i na odgovarajući način. 
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II. SUSTAV ORGANIZACIJE NATJECANJA 

Članak 4. 

Svako natjecanje mora imati organizatora, propozicije, tehničke uvjete i bilten. 

 

Članak 5. 

Organizator 

Organizator je svaka fizička ili pravna osoba koja organizira mačevalačko natjecanje. 

Organizator je obvezan osigurati posebne tehničke uvjete predviđene za određeno 
natjecanje. 

 

Članak 6. 

Propozicije 

Propozicije su pisani dokument kojim organizator obavještava o natjecanju. Propozicije 
natjecanja treba objaviti i dostaviti zainteresiranim stranama (klubovi, regionalni savezi, 
sekcije, Savez) . Rok za dostavu propozicija: 

■ 15 dana ako se natjecanje nalazi u kalendaru HMS i 

■ 30 dana ako se natjecanje ne nalazi u kalendaru HMS. 

 

Propozicije obvezno moraju sadržavati sljedeće podatke: 

■ naziv i sjedište organizatora, 
■ vrijeme i mjesto natjecanja (nadnevak i sat), 
■ kategorije (dobna skupina) i discipline u kojima se natjecanje održava, 
■ sastav tehničkog odbora, a ako isti nije poznat, način određivanja sastava tehničkog 

odbora, 
■ ime i prezime delegata Saveza, a ako isti nije poznat, način određivanja delegata, 
■ financijski uvjeti (pristupnina, troškovi za suđenje i sl.), 
■ nagrade, 
■ rok za dostavu prijava s naznačenom adresom i kontakt podatcima te 
■ druge posebne uvjete organizatora i obavijesti. 

 

Članak 7. 

Tehnički uvjeti 

Tehnički uvjeti za organizaciju i provedbu natjecanja jesu: 

■ objekt za natjecanje (športska ili slična dvorana) s pratećom infrastrukturom 
(svlačionice sa sanitarijama, gledalište, sve instalacije, mogućnost komunikacije 
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(Internet, telefon). Ako je objekt za natjecanje udaljen više od tri kilometra od najbliže 
stanice redovitog prijevoza (autobus, tramvaj i sl.), organizator je dužan sudionicima 
osigurati prijevoz, 

■ potreban broj pravilno postavljenih i opremljenih borilišta, 
■ kvalificirano osoblje (tehnički odbor, posade borilišta, tehničko osoblje), 
■ mogućnost hitne liječničke pomoći u slučaju ozljede ili nesretnog slučaja (liječnik, brz 

prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove), 
■ mogućnost brzog obavještavanja medija (press-centar, služba rezultata), 
■ ozvučenje i dekoracija objekta (državna himna i državna zastava, postolje za 

proglašavanje pobjednika), 
■ prostor za rad tehničkog odbora, 
■ najmanje jedno računalo s mogućnošću uporabe računalnog programa (odobrenog od 

strane Saveza) namijenjenog za vođenje mačevalačkih natjecanja te ispisom rezultata i 
drugih podataka, 

■ uredski materijal u dovoljnim količinama. 
 

 

Članak 8. 

Bilten 

Organizator je dužan neposredno nakon završetka natjecanja izdati bilten s cjelovitim 
rezultatima. Bilten se objavljuje na web sučelju organizatora i/ili HMS-a, a dostavlja ili 
uručuje bez naknade svim sudionicima (drugim savezima, klubovima, sekcijama) koji su 
sudjelovali na natjecanju te Savezu. Ako iz opravdanih razloga bilten nije završen prije 
odlaska natjecatelja, organizator ga je dužan dostaviti u roku od 8 dana. 

Bilten mora sadržavati, osim podataka iz članka 7. ovog pravilnika, najmanje sljedeće 
podatke: 

■ popis prijavljenih sportaša s naznakom njihove prisutnosti na natjecanju, 
■ formulu natjecanja, 
■ rezultate borbi po skupinama, 
■ poredak nakon skupina, 
■ tablicu eliminacijskih borbi, 
■ konačni poredak te  
■ tablicu suđenja sudaca za svaku disciplinu.  

Bilten može biti i u digitalnom obliku (kao računalna datoteka), ako sadržava sve 
potrebne podatke. 

Organizator mora dostaviti bilten predstavnicima medija, ili tijelu ili osobi Saveza 
zaduženoj za odnose s javnošću. 

 

III. DISCIPLINE, DOBNE SKUPINE I SUSTAV NATJECANJA 

Članak 9. 

Natjecanja se organiziraju u sljedećim disciplinama i dobnim skupinama: 
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DISCIPLINE: 
Floret (muški i žene) 
Mač (muški i žene) 
Sablja (muški i žene) 
DOBNE SKUPINE: 
Djeca do 10 godina 
Djeca do 12 godina 
Mlađi kadeti - do 14 godina 
Kadeti - do 17 godina 
Juniori - do 20 godina 
Seniori (bez gornjeg dobnog ograničenja) 
Veterani - preko 40 godina 
Veterani - preko 50 godina 
Veterani - preko 60 godina 
Veterani - preko 70 godina 

 

Članak 10. 

Na natjecanjima u dobnoj skupini do 10, 12, 14, 17, odnosno 20 godina mogu 
nastupiti natjecatelji koji dob od 10, 12, 14, 17, odnosno 20 godina navršavaju u kalendarskoj 
godini u kojoj se održava natjecanje, ili mlađi natjecatelji. 

Svaki natjecatelj može nastupiti u svim starijim dobnim skupinama, osim u 
veteranskim dobnim skupinama, uz ograničenje da natjecatelji mlađi od 13 godina ne mogu 
nastupati u konkurenciji seniora. 

Za nastup u određenoj veteranskoj kategoriji natjecatelj mora navršiti zadane godine 
najkasnije na dan nastupa ili biti stariji od navedenih godina. 

 

Članak 11. 

Sustav natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji slijedi važeća pravila FIE prilagođena 
broju natjecatelja. 

Natjecanje se u određenoj disciplini/dobnoj skupini održava ako pristupi najmanje 3 
natjecatelja iz dva različita kluba s uvjetima za nastup (registracija, liječnički pregled i 
pravovremena prijava). U slučaju da broj natjecatelja u pojedinoj disciplini/dobnoj skupini 
ne zadovoljava ovaj kriterij, natjecanje te discipline/dobne skupine se ne održava i prijavljeni 
natjecatelji mogu nastupiti u starijoj dobnoj skupini te discipline, odnosno veteranskoj 
mlađoj. 

Za veteranske dobne skupine će se, samo u slučaju da nastupe dva natjecatelja iz 
starije dobne skupine koja nije imala zadovoljen kriterij za samostalni turnir, proglasiti prvak 
i viceprvak za tu dobnu skupinu na temelju relativnog poretka u održanoj dobnoj skupini. 
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Formula natjecanja koja se primjenjuje na pojedinačnim natjecanjima odgovara 
formuli za FIE svjetski kup juniora uz izuzetak kada je ukupni broj natjecatelja 8 ili manji, u 
kojem slučaju prvo kolo prolaze svi natjecatelji. 

Poredak nositelja natjecanja određuje se prema ukupnom broju bodova na službenim 
rang listama Saveza, odnosno u slučaju nepostojanja takvih rang lista - prema plasmanu s 
prethodno održanog pojedinačnog prvenstva Hrvatske. 

Izravna eliminacija može se postaviti kao nekompletna, ali nitko ne može biti 
slobodan dvije borbe, osim zbog odustajanja protivnika. 

Svi natjecatelji pristupaju prvom kolu (nema slobodnih po rang listi). Natjecatelji 
poraženi u polufinalu ne bore se, već dijele treće mjesto, tj. brončanu medalju. 

U dobnoj skupini do 10 godina borbe se u izravnoj eliminaciji vode do 10 pogodaka 
(3×2 minute, s po jednom minutom odmora) uz obvezno korištenje oštrice oružja br. 0 uz 
odgovarajući promjer košare-branika (disciplina mač – promjer najviše 120 mm). 

U dobnoj skupini do 12 godina borbe se u izravnoj eliminaciji vode do 10 pogodaka 
(3×2 minute, sa po jednom minutom odmora) uz dopušteno korištenje oštrica oružja br. 0, br. 
1, br. 2 i br. 3 uz odgovarajući promjer košare-branika (disciplina mač – promjer najviše 120 
mm). 

U svim ostalim dobnim skupinama (od mlađih kadeta nadalje osim veterana) borbe 
se u izravnoj eliminaciji vode do 15 pogodaka (3×3 minute, sa po jednom minutom odmora) 
uz dopušteno korištenje oštrica oružja br. 5, ili manjih, po odluci natjecatelja. 

 Dobnoj skupini veterana borbe se u izravnoj eliminaciji vode do 10 pogodaka (3×2 
minute, sa po jednom minutom odmora). 

U svim dobnim skupinama u disciplini floret obavezno je korištenje električnog 
podbratka na masci za mačevanje. 

U svim starijim dobnim skupinama počevši od mlađih kadeta nadalje obavezno je 
korištenje podplastrona odobrenog od FIE. U svim starijim dobnim skupinama počevši od 
kadeta nadalje obavezno je korištenje maske odobrene od FIE. (Primjena ovog stavka ovog 
članka započinje s 1.1.2017.) 

Članak 12. 

Ekipna natjecanja provode se održavanjem ekipnih susreta (3+1) prema FIE sustavu 
(štafeta). Natjecanje se održava uz uvjet da nastupe barem dvije ekipe iz različitih klubova. 
Natjecanje se odvija po sustavu svaka sa svakom (ako nastupi 4 ili manje ekipa), odnosno po 
skupinama (ako nastupi 5 do 6 ekipa), odnosno izravnom eliminacijom ako nastupi 7 ili više 
ekipa. 

Poredak nositelja određuje se prema ukupnom broju bodova sa službenih rang lista 
Saveza trojice najboljih pojedinaca prijavljenih za ekipu.  

U slučaju nepostojanja službenih rang lista Saveza, poredak nositelja ekipnog natjecanja 
određuje se prema plasmanu s prethodno održanog pojedinačnog prvenstva Hrvatske trojice 
najboljih pojedinaca prijavljenih za ekipu. Svi susreti vode se do odluke o konačnom 
poretku. 
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Shema ekipnog natjecanja prema broju ekipa: 

do 4 ekipe: jedna skupina - svaka ekipa sa svakom 

 

5 ekipa: A B  6 ekipa: A B 

  1 2    1 2 

  4 3    4 3 

  5     5 6 

 

Pobjednik unutar skupine je ona ekipa sa najvećim brojem pobjeda u toj skupini, a ukoliko 
dvije ili više ekipa u pojedinoj skupni imaju isti broj pobjeda, bolje je plasirana ona ekipa koja 
ima bolju tuš razliku (broj ukupno danih umanjen za broj ukupno primljenih tuševa u cijeloj 
skupini). Ukoliko je i taj kriterij isti, onda je bolje plasirana ona ekipa koja je dala ukupno 
više tuševa. Ukoliko je i taj kriterij isti, onda se poredak određuje međusobnom borbom 
kapetana ekipa koja traje 1 minutu bez ograničenja broja danih tuševa (sa prethodno 
određenim prioritetom u slučaju neriješenog rezultata nakon isteka zadane minute). Bolje 
plasirana je ona ekipa čiji kapetan ima redom: više pobjeda, više danih tuševa. Ukoliko se 
ponovi izjednačen rezultat i po ovom kriteriju, kapetani ekipa idu u proces pripetavanja do 
određivanja konačnog poretka ekipa unutar skupine. 

Stoga je prilikom prijave sportaša na ekipno natjecanje potrebno jasno naznačiti kapetana 
ekipe koji obnaša dužnost kapetana za cijelo to natjecanje. U slučaju kada je kapetan 
ozlijeđen za vrijeme natjecanja te nije u mogućnosti mačevati susrete do kraja natjecanja (što 
utvrđuje dežurni liječnik na natjecanju), kapetansku dužnost za slijedeće susrete preuzima 
jedan od preostalih članova ekipe i obnaša je do kraja natjecanja. 

Pobjednici skupina mačuju za prvo, drugoplasirani za treće, a trećeplasirani za peto mjesto. 

7 i više ekipa: izravna eliminacija. 

 

IV. PRVENSTVO HRVATSKE 

 

Članak 13. 

Prvenstvo Hrvatske najvažnije je nacionalno natjecanje i održava se svake godine u 
pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji i vrijedi za tekuću kalendarsku godinu. 
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Članak 14. 

Pravo nastupa na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske imaju svi natjecatelji koji su 
državljani Republike Hrvatske, registrirani su pri Savezu i imaju potvrdu sportske 
ambulante da su sposobni natjecati se, ne stariju od 6 mjeseci prije dana održavanja 
natjecanja i izdanu na temelju obavljenog liječničkog pregleda.  

 

Članak 15. 

Pravo nastupa na ekipnom prvenstvu Hrvatske imaju ekipe klubova udruženih u 
Savez, a koje se sastoje od natjecatelja koji su registrirani pri Savezu i imaju potvrdu sportske 
ambulante da su sposobni natjecati se, ne stariju od 6 mjeseci prije dana održavanja 
natjecanja i izdanu na temelju obavljenog liječničkog pregleda. U svakoj ekipi može nastupiti 
samo jedan strani državljanin. Natjecatelj koji nije državljanin Republike Hrvatske nema 
pravo nastupa ako klub najkasnije uz prijavu na natjecanje ne dostavi potvrdu nacionalnog 
mačevalačkog saveza države čiji je isti natjecatelj državljanin, da nije registriran niti za jedan 
mačevalački klub u toj državi. 

Članak 16. 

Natjecateljima koji imaju prebivalište, odnosno boravište, u mjestima u kojima nema 
specijalističke športske ambulante priznaje se i potvrda ambulante opće prakse.  

Članak 17. 

Pobjednici pojedinačnog i ekipnog prvenstva stječu naslov prvaka Hrvatske za 
tekuću kalendarsku godinu. Za pojedinačno i ekipno prvenstvo nagrade osiguravaju Savez i 
organizator prvenstva. Savez osigurava medalje za pojedinačno i ekipno prvenstvo te pehar 
za ekipnog prvaka. Pehar za pojedinačnog prvaka osigurava organizator pojedinačnog 
prvenstva. 

Pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske održavaju se u disciplinama, dobnim 
skupinama i sustavu natjecanja propisanim člancima 9. do 12. ovog pravilnika, s tim da se 
ekipno prvenstvo Hrvatske održava u dobnim skupinama mlađih kadeta, kadeta, juniora i 
seniora. 

Ostala natjecanja održavaju se u pravilu u disciplinama, dobnim skupinama i sustavu 
natjecanja propisanim člancima 9. do 12. ovog pravilnika, s tim da su dopuštena odstupanja 
uobičajena za mačevalačka natjecanja (npr. dvije runde skupina, repasaž i sl.). 

Članak 18. 

Organizator prvenstva Hrvatske određuje se natječajem koji mora biti objavljen 
neposredno nakon usklađivanja godišnjeg kalendara natjecanja, u pravilu do kraja prosinca, 
a najkasnije do kraja siječnja slijedeće godine, za sljedeću godinu, ako ne postoje zapreke za 
pravovremeno objavljivanje kalendara (promjene u međunarodnom kalendaru ili 
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neizvjesnost oko programa reprezentacije). U svakom slučaju natječaj vodi i odluku o 
kalendaru natjecanja donosi Izvršni odbor Saveza.  

 

V. SUĐENJE, DELEGATI, NAKNADE 

 

Članak 19. 

Delegat 

Za službena natjecanja Savez određuje delegata koji nadzire provedbu natjecanja, 
primjenu ovog pravilnika i pravila za natjecanje. Delegata imenuje Izvršni odbor Saveza o 
čemu  Savez obavještava organizatora najmanje 8 dana prije održavanja natjecanja.  

Delegat mora biti barem 5 godina aktivan u mačevalačkom sportu, kao natjecatelj ili 
sudac, a obvezno mora imati položen nacionalni sudački ispit barem za jedno oružje. 

Članak 20. 

Organizator od sudionika prikuplja pristupninu kojom se koristi za pokrivanje 
materijalnih troškova organizacije, naknade sucima i troškova delegata. 

Odluku o visini pristupnine, iznosu naknade sucima, delegatima i osobama koje 
pružaju medicinsku pomoć te taksama za nedovođenje sudaca donosi Izvršni odbor Saveza. 

Iznimno od stavka 2. ovog članka, organizator natjecanja, osim prvenstva Hrvatske i 
natjecanja rezultat kojih se vrednuje za Rang listu, samostalno donosi odluku o visini 
pristupnine i taksama za nedovođenje sudaca. 

Članak 21. 

Klubovi sudionici dužni su za natjecanje staviti organizatoru na raspolaganje suce u 
broju koji je proporcionalan broju nastupa njihovih natjecatelja: 

Za pojedinačno natjecanje:  0-3 natjecatelja 0 sudaca 

     4-8 natjecatelja 1 sudac 

     9-13 natjecatelja 2 suca 

     14> natjecatelja 3 suca 

Za ekipno natjecanje:   Po jednog suca za svaku kategoriju u kojoj klub nastupa. 

Organizator natjecanja, osim prvenstava Hrvatske i natjecanja koja se boduju za rang 
listu, može odrediti da je za određeni broj natjecatelja potrebno staviti na raspolaganje i 
manji broj sudaca od broja određenog u stavku 1. ovog članka, a u dogovoru sa Savezom 
može klubove u cijelosti osloboditi obveze stavljanja sudaca na raspolaganje. 

Članak 22. 

 Suđenje sudaca na natjecanjima evidentira se radi potvrđivanja njihove aktivnosti te 
kao osnovica za isplatu naknade. Suđenje se kvantificira bodovima po sljedećoj shemi: 
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Suđenje skupine (pul)       3 boda 

Suđenje borbe u izravnoj eliminaciji (što uključuje i finale)  1 bod 

Suđenje ekipnog susreta      3 boda 

Vrijednost boda za isplatu naknade utvrđuje Izvršni odbor Saveza. 

 

VI. KUP HRVATSKE 

Članak 23. 

Kup Hrvatske je pojedinačno natjecanje u svim disciplinama u kategorijama juniora i 
seniora, a koje se sastoji iz prikupljanja bodova na određenom broju natjecanja koja se 
boduju za rang listu Saveza. Natjecanja i način bodovanja određuju se prema člancima 24. – 
29. ovog Pravilnika.  Pobjednik Kupa Hrvatske je onaj sportaš(ica) koji(a) zauzima prvo 
mjesto na rang listi na kraju kalendarske godine (na dan 31.12.). Pobjednik stječe naslov 
pobjednika Kupa Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu. Za pobjednika Kupa Hrvatske 
nagradu – pehar pobjednika Kupa osigurava Savez. 

 

VII. RANG LISTE SAVEZA 

 

Članak 24. 

Savez vodi rang listu pojedinaca u svim disciplinama u kategorijama seniora, 
seniorki, juniora, juniorki, kadeta, kadetkinja, mlađih kadeta i mlađih kadetkinja. 

Za rang liste seniora, seniorki, juniora, juniorki, kadeta i kadetkinja se boduju: 

■ Pojedinačno prvenstvo Hrvatske, 
■ Natjecanja u Hrvatskoj koja Izvršni odbor na prijedlog Izbornika i ovlaštenog 

voditelja rang listi Saveza proglasi za bodovna (do tri najbolja rezultata), 
■ Međunarodna natjecanja koja Izvršni odbor na prijedlog Izbornika i ovlaštenog 

voditelja rang listi Saveza proglasi za bodovna (do četiri najbolja rezultata). 

Za rang liste mlađih kadeta i mlađih kadetkinja se boduju: 

■ Pojedinačno prvenstvo Hrvatske 
■ Sva natjecanja u Hrvatskoj koja Izbornik Saveza proglasi za bodovna 

Izbornik je dužan odrediti bodovna natjecanja  najkasnije mjesec dana prije početka 
nove natjecateljske sezone (do 1. rujna  tekuće godine).  

 

U slučaju da organizator otkaže natjecanje ili ono iz nekog drugog osobito 
opravdanog razloga natjecanje bude otkazano, Izbornik može odrediti zamjensko natjecanje, 
o čemu svi klubovi udruženi u Savez moraju biti obaviješteni odmah po saznanju da je 
predmetno natjecanje otkazano ili najkasnije 30 dana prije održavanja  istog natjecanja. 

Rang lista se vodi kontinuirano za natjecateljsku sezonu (jesen/ljeto), a završna mora 
biti proglašena najkasnije do 31. Kolovoza. 
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Članak 25. 

Bodovanje za rang liste Saveza provodi se temeljem sljedećih pravila: 

■ Uvjet za dobivanje bodova jest prolaz skupine (jednog ili dva kola), dakle 
sudjelovanje u borbi direktne eliminacije, bez obzira da li se radi o domaćem ili 
inozemnom turniru. 

■ Bodovi su predviđeni samo za ulazak među prvih 256 natjecatelja, ali uz spomenuti 
uvjet prolaska skupine/skupina i sudjelovanja u borbi direktne eliminacije. 

■ Broj bodova uvjetovan je snagom natjecanja, a izračunava se na osnovu broja 
prijavljenih natjecatelja i njihove pojedinačne snage prema broju bodova s juniorske 
odnosno seniorske FIE rang liste, a kod kadeta sa CEE rang liste. Kod mlađih kadeta, 
zbog nepostojanja relevantnih međunarodnih rang listi, svi natjecatelji se ubrajaju u 
prvu skupinu - bez bodova. Snaga natjecanja izračunava se prema sljedećoj tablici: 

 

 

  A B C = A × B 

 FIE BODOVI KOEFICIJENT BROJ NATJEC. SNAGA 

1 bez bodova (nisu na FIE / 
CEE rang listi) 

1   

2 1-3,99 boda 2   

3 4-9,99 bodova 3   

4 10– 29,99 bodova 4   

5 30-80,99 bodova 5   

6 81 i više bodova 6   

   
SNAGA 

NATJECANJA 
ZBROJ 

(od 1 do 6) 
 

■ Ukupni broj bodova raspoloživih za rang listu određen je ukupnom snagom 
natjecanja. 

■ Ukupni broj bodova pojedinog natjecanja dobijemo množenjem snage natjecanja s 
koeficijentom važnosti natjecanja prema sljedećoj tablici. Ukupni broj bodova se 
zaokružuje na prvi cijeli broj. 

 

Vrsta natjecanja Koeficijent važnosti 

Olimpijske igre 3 

Svjetsko prvenstvo 1 

Europsko prvenstvo 1,5 
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Prvenstvo Hrvatske 2,5 

SVA OSTALA NATJECANJA (domaća, međunarodna, FIE 
natjecanja, olimpijske kvalifikacije, mediteranske igre,…) 

1 

 

UKUPNI BROJ BODOVA raspoloživih na natjecanju = SNAGA NATJECANJA × 
KOEFICIJENT VAŽNOSTI 

Osnova za izračunavanje i dodjeljivanje bodova postignutih na svakom natjecanju je osnovna 
tablica koeficijenata koja predstavlja omjere koji pokazuju kako se ukupan broj bodova 
raspoloživih na natjecanju dijeli između 256 natjecatelja. Vidljivo je da prvoplasirani na 
turniru ima koeficijent 1,00 što zapravo znači da dobiva 100% ukupnog broja bodova, drugi 
dobiva 80% bodova, treći 65%, i td. 

 

POREDAK KOEFICIJENT 
1 1,00 
2 0,80 
3 0,65 
4 0,55 
5 0,50 
6 0,49 
7 0,48 
8 0,47 
9 0,37 

10 0,36 
11 0,35 
12 0,34 
13 0,33 
14 0,32 
15 0,31 
16 0,30 

17-18 0,20 
19-20 0,19 
21-22 0,18 
23-24 0,17 
25-26 0,16 
27-28 0,15 
29-30 0,14 
31-32 0,13 
33-64 0,06 

65-128 0,03 
129-256 0,01 
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Konačna formula za dobivanje bodova postignutih na nekom natjecanju glasi: 

broj bodova za rang listu HMS-a = ukupan broj bodova raspoloživih na natjecanju × 
koeficijent prema postignutom poretku na natjecanju 

Ovako dodijeljeni bodovi se zaokružuju na prvi cijeli broj. 

Članak 26. 

Rezultati na međunarodnim natjecanjima u inozemstvu bodovat će se za rang listu 
samo u slučaju da natjecatelj, njegov trener ili klub dostave rezultate natjecanja Savezu i/ili 
osobi ovlaštenoj od strane Saveza za vođenje rang-liste, a sve u roku od osam dana od dana 
održavanja natjecanja. Ta se obveza ne odnosi na nastupe nacionalne reprezentacije koje 
organizira Savez. 

Članak 27. 

Rang liste se vode kontinuirano, što znači da svako novo održano bodovno natjecanje 
zamjenjuje u postignutim bodovima staro natjecanje (natjecanje održano protekle 
godine/natjecateljske sezone). Kod međunarodnih natjecanja održanih u inozemstvu 
računaju se samo četiri najbolja rezultata, a kod domaćih natjecanja, uz pojedinačno 
prvenstvo Hrvatske, boduju se još samo tri najbolja rezultata. Niti jedan rezultat ne može 
vrijediti duže od 12 mjeseci osim rezultata postignutog na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske 
koji vrijedi trajno do održavanja slijedećeg prvenstva Hrvatske za pripadnu kategoriju. 

U slučaju da dva ili više sportaša imaju jednak broj bodova, poredak se određuje na 
osnovu plasmana na održanom pojedinačnom prvenstvu Hrvatske. Ukoliko je nakon 
primjene ovog kriterija poredak isti, slijedeći kriterij je najbolji pojedinačni plasman (broj 
prvih mjesta, ako su isti ili ih nema, onda broj drugih mjesta, ako su isti ili ih nema, onda broj 
trećih mjesta i tako dalje). Ukoliko je nakon primjene i ovog kriterija poredak isti, onda ti 
sportaši dijele mjesto na rang listi. 

Članak 28. 

Da bi se vodila rang lista u nekoj disciplini, potrebno je da se računa barem još jedno 
natjecanje u Hrvatskoj osim državnog prvenstva. 

Članak 29. 

Tehničke i administrativne poslove glede vođenja rang lista obavlja tajnik Saveza ili 
druga osoba koju za to ovlasti nadležno tijelo Saveza.  

Rang liste se osvježuju i objavljuju nakon svakog bodovnog natjecanja koje donosi 
promjenu, u roku od najviše 5 radnih dana nakon natjecanja, ali svakako najmanje jedan dan 
prije početka natjecanja za čije je postavljanje potrebna ažurna rang lista. 
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VIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 30. 

Organizator natjecanja smije prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke 
natjecatelja sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka i/ili kojeg 
drugog propisa koji regulira zaštitu osobnih podataka. 

Delegat natjecanja vrši nadzor nad prikupljanjem, obrađivanjem i korištenjem 
osobnih podataka na natjecanju. 

Članak 31. 

Fotografiranje, vizualno, audio i/ili audiovizualno snimanje na natjecanju dozvoljeno 
je isključivo uz prethodno odobrenje delegata, a koje odobrenje delegat može naknadno u 
svakom trenutku opozvati. 

Fotografiranje na natjecanju dozvoljeno je bez prethodnog odobrenja delegata, ako je 
osoba koja fotografira natjecatelj ili osoba ovlaštena od strane Saveza ili koje od udruga 
udruženih u Savez. 

Za vizualno, audio i/ili audiovizualno snimanje određene borbe, pored odobrenja iz 
stavka 1. ovog članka, potrebno je i prethodno odobrenje natjecatelja čija se borba snima i 
suca, a koje odobrenje natjecatelj i/ili sudac može naknadno u svakom trenutku opozvati. 

Postupanje protivno odredbama ovog članka predstavlja teški disciplinski prekršaj i 
podliježe sankcioniranju sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika. 

Odredba stavka 4. ovog članka ne primjenjuje se na osobe koje vrše fotografiranje i/ili 
snimanje na natjecanju u obavljanju javnog informiranja sukladno načelu slobode medija iz 
važećeg Zakona o medijima. 

Svaka osoba koja smatra da joj je fotografiranjem i/ili snimanjem i/ili na koji drugi 
način na natjecanju povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, odnosno pravo 
osobnosti, ima pravo zaštititi povrijeđena prava sukladno odredbama važećeg Zakona o 
zaštiti osobnih podataka i Zakona o obveznim odnosima, odnosno kojeg drugog pozitivnog 
propisa. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 32. 

Donošenjem ovog pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o sustavu natjecanja od 
dana 13.03.2011. godine. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja 30.03.2016. 

 

                                                                                               Predsjednik  
                                                                            Hrvatskog mačevalačkog saveza 
 
                                                                                      Željko Kvesić,prof 

 

www.m
sz

ag
.co

m




