Na temelju članka 13. stavci 1. i 2. te članka 53. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, a
sukladno pravilu 29., odnosno dopunskim propisima pravilima 28. i 29., točka 2./2.1., 2.2. i
2.3. Olimpijske povelje, Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je na svojoj 5. sjednici
održanoj 22. travnja 2009. godine donijelo

PRAVILNIK
O NAČINU SASTAVA HRVATSKE OLIMPIJSKE
REPREZENTACIJE I DELEGACIJE
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA TE
HRVATSKE REPREZENTACIJE I DELEGACIJE
ZA VIŠEŠPORTSKA NATJECANJA I
MANIFESTACIJE U NADLEŽNOSTI
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se utvrđuje način izbora za sastav hrvatske olimpijske reprezentacije i
delegacije Hrvatskog olimpijskog odbora, te hrvatske reprezentacije i delegacije za
višešportska natjecanja i manifestacije u nadležnosti Hrvatskog olimpijskog odbora, te
njihova prava i obveze u svezi sudjelovanja na višešportskim natjecanjima odnosno
manifestacijama.
Članak 2.
Konstatira se da Hrvatski olimpijski odbor (dalje u tekstu: HOO) kao nacionalni olimpijski
odbor, temeljem pravila 29. , odnosno dopunskim propisima pravilima 28. i 29., točka 2./2.1.,
2.2. i 2.3. Olimpijske povelje, ima zadaću sastavljanja, organiziranja i vođenja svoje
delegacije na olimpijskim igrama, regionalnim, kontinentalnim ili svjetskim višešportskim
natjecanjima pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora, te da brine o njihovoj
opremi, prijevozu, smještaju i ostalim potrebnim elementima za članove svojih delegacija na
takvim natjecanjima.
Članak 3.
Članovima hrvatske olimpijske reprezentacije i delegacije Hrvatskog olimpijskog odbora na
olimpijskim igrama, te hrvatske reprezentacije i delegacije za višešportska natjecanja i
manifestacije u nadležnosti Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje u tekstu: hrvatska športska
delegacija), odnosno osobama na koje se ovaj Pravilnik odnosi, obuhvaćaju:
- članove nacionalnih športskih reprezentacija pojedinih športova
- Šefa Misije i članove Misije HOO-a za pojedinu višešportsku manifestaciju
- prateće osobe hrvatske športske delegacije
- predstavnici HOO-a
- predstavnici članova Hrvatske olimpijske obitelji, donatora i sponzora
- gosti HOO-a
- druge osobe nadležne za pojedino područje u svezi višešportske priredbe (novinari,
ataše,…).
Članak 4.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sastav hrvatske športske delegacije na slijedećim
višešportskim natjecanjima i manifestacijama:
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1.
2.
3.
4.

Olimpijskim igrama
Zimskim olimpijskim igrama
Mediteranskim igrama
Međunarodnim igrama mladeži:
4.1. Ljetna univerzijada
4.2. Zimska univerzijada
4.3. Europski olimpijski festival mladeži – EYOF
4.4. Europski zimski olimpijski festival mladeži – EYOWF
4.5. Igre mladeži Alpe-Jadran – ljetne
4.6. Igre mladeži Alpe-Jadran – zimske
5. Športske igre mladih jugoistočne Europe
te drugim natjecanjima po odluci Vijeća HOO-a.

Članak 5.
Članove nacionalnih športskih reprezentacija pojedinih športova, odnosno športaše i
trenere/izbornike nacionalnih reprezentacija, liječnike, fizioterapeute te ostale prateće osobe,
koje obavljaju neposredne poslove za nastup hrvatske športske delegacije na višešportskim
priredbama iz članka 4. ovog Pravilnika, kao i osobe koje su u sastavu nacionalne
reprezentacije u obvezi neposredne provedbe istog natjecanja (suci), brojčano i poimenično,
na prijedlog nacionalnih športskih saveza, a sukladno propisima, kriterijima i normama
nadležnih međunarodnih športskih federacija, odnosno nadležnih međunarodnih organizacija
(MOO, organizacijski odbor međunarodnog višešportskog natjecanja i sl.), prije održavanja
svake višešportske manifestacije, utvrđuje Vijeće HOO-a, na prijedlog glavnog tajnika
usuglašen sa Šefom Misije.
U slučaju iznimne situacije odluka Vijeća iz prethodnog stavka, u pogledu poimeničnog
sastava hrvatske športske reprezentacije, odnosno u pogledu izmjena i dopuna u pogledu
sastava hrvatske športske delegacije, može se donijeti i naknadno na prvoj sjednici Vijeća
koja se održava nakon neke održane višešportske priredbe ako je do promjena us sastavu
došlo radi iznimnih okolnosti (bolest i dr. opravdani razlozi)
Članak 6.
Šefa misije pojedinog višešportskog natjecanja, u propisanom odnosno primjerenom roku,
prije održavanja svakog višešportskog natjecanja bira Vijeće HOO-a, vodeći pritom računa o
obvezama i odgovornostima koje su propisane Olimpijskom poveljom, odnosno drugim
međunarodnim propisom, odnosno vodeći računa o posebnim zahtjevima i sposobnostima za
vođenje i organizaciju svih poslova vezanih uz nastup, funkcioniranje i obavljanje drugih
neophodnih poslova vezanih uz nastup, smještaj, putovanje, prehranu i sl) olimpijske i druge
višešportske reprezentacije.
Članove misije pojedinog višešportskog natjecanja prije održavanja takvog natjecanja bira,
sukladno brojnosti, sastavu i obvezama obavljanja potrebnih poslova na odgovarajućem
međunarodnom višešportskom natjecanju Vijeće HOO-a, na prijedlog glavnog tajnika.
Liječnike i fizioterapeute, te ostale osobe koje skrbe o zdravlju, prehrani i ostalim srodnim
poslovima, na prijedlog Zdravstvene komisije HOO-a, bira Vijeće HOO-a.
Članak 7.
Predstavnici HOO-a na Olimpijskim igrama i drugim višešportskim priredbama su članovi
Vijeća HOO-a i glavni tajnik HOO-a, koji na takvom službenom putovanju imaju prava i
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obveze iz područja međunarodne suradnje, u pogledu predstavljanja HOO-a pred
međunarodnim tijelima vezanim uz određeno višešportsko natjecanje, uz suradnju s
predstavnicima i delegacijama drugih nacionalnih olimpijskih odbora i međunarodnih
športskih federacija, prava i obveze u pogledu predstavljanja određenih pitanja međunarodne
suradnje i predstavljanja hrvatske privrede, turizma i sl (hrvatska kuća), a sukladno potrebi i
rješavanja pitanja vezanih uz nastup hrvatskih športskih reprezentacija na tim natjecanjima.
Brojčani i poimenični sastav osoba u hrvatskoj olimpijskoj delegaciji ili hrvatskoj športskoj
delegaciji na drugom višešportskom natjecanju posebnom odlukom utvrđuje Vijeće HOO-a,
prije održavanje određenog međunarodnog športskog natjecanja, sukladno značaju
višešportskog natjecanja, opsegu obveza koje te osobe trebaju obaviti, te broju hrvatskih
športaša na tom natjecanju.
Članak 8.
Uz hrvatsku športsku reprezentaciju i delegaciju na višešportske priredbe HOO upućuje i
predstavnike članova hrvatske olimpijske obitelji, sponzora, donatora ili drugih poslovnih
partnera HOO-a koji su svojim uslugama ili novčanim sredstvima sudjelovali u programima
HOO-a, te na taj način sudjelovali u pripremi i nastupu hrvatske športske reprezentacije na
tim višešportskim natjecanjima ili u drugim programima neophodnim za razvoj hrvatskog
športa i unapređenje športskih rezultata, i to u broju osoba koji je preuzet kao ugovorna
obveza, a sukladno odgovarajućim pravilima koja reguliraju to pitanje (Strategija marketinga
HOO-a i sl.).
Članak 9.
Sve osobe u sastavu hrvatske športske delegacije, kao i ostale osobe iz članka 3. ovog
Pravilnika, na višešportskim natjecanjima imaju pravo na prijevoz u mjesto, i u mjestu,
organizacije natjecanja, troškove smještaja i troškove prehrane, odnosno dnevnice u mjestu
organizacije višešportskog natjecanja, pravo na ulaznice za pojedina športska borilišta,
odnosno za pojedina športska natjecanja, za vrijeme odobrenog službenog puta na to
natjecanje.
Odluka o visini dnevnica za svako višešportsko natjecanje verificira se na sjednici Vijeća
prije odlaska na takvo natjecanje sukladno propisima za proračunske korisnike koji utvrđuju
visinu dnevnica za pojedinu zemlju organizatora natjecanja.
U slučaju da su članovima hrvatske športske reprezentacije ili dijelu članova reprezentacije u
mjestu održavanja višešportskog natjecanja podmireni troškovi smještaja i/ili prehrane, tim
članovima hrvatske športske reprezentacije odnosno delegacije pripadaju odgovarajuće
umanjene dnevnice, sukladno propisima o iznosu dnevnica za službeno putovanje u
inozemstvo za proračunske korisnike.
Članovi hrvatske športske reprezentacije na višešportskom natjecanju imaju i pravo na
odgovarajuću športsku odjeću, obuću i opremu kao i službenu odjeću HOO-a pripremljenu za
to natjecanje sukladno Pravilniku o športskoj opremi i odgovarajućoj odluci Vijeća.
Ostali članovi hrvatske športske delegacije i osobe utvrđene ovim Pravilnikom koji putuju uz
hrvatsku športsku delegaciju imaju pravo na službenu odjeću, obuću i opremu HOO-a za tu
namjenu, sukladno Pravilniku o športskoj opremi odnosno odgovarajućoj odluci Vijeće, pri
čemu prednost u opremanju imaju članovi hrvatske športske reprezentacije.
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Članak 10.
Svi članovi hrvatske športske reprezentacije odnosno delegacije su dužni pridržavati se u
svom ponašanju pravila Olimpijske povelje, Etičkog kodeksa, Svjetskog antidopinškog
kodeksa i drugih odgovarajućih međunarodnih normi, pravila fair-playa, tolerancije i
međusobnog poštovanja, prema članovima hrvatske športske delegacije i svih sudionika
odgovarajuće višešportske priredbe, poštovanja hrvatske države i njenih obilježja, kao i
drugih zemalja imajući u vidu da njihov nastup i odnos ima značaj predstavljanja Hrvatske
kao države u športu i svijetu.
Članak 11.
U slučaju spora u primjeni ovog Pravilnika Vijeće donosi odgovarajuće tumačenje ili
odgovarajuće pravilo ponašanja u odgovarajućoj situaciji.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Vijeća HOO-a.

Predsjednik
Hrvatskog olimpijskog odbora

mr.sc. Zlatko Mateša

Broj:596/09
Zagreb, 22. travnja 2009. godine
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