Na sjednici Upravnog Odbora Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom (u
daljnjem tekstu HSBI) održanoj 05.ožujka 2016.g. na osnovu čl. 25. Statuta HSBI-a
donesene su slijedeće

PROPOZICIJE
O NATJECANJIMA HSBI
Članak 1.
Propozicije propisuju opće odredbe o održavanju i organiziranju natjecanja u
boćanju za osobe s invaliditetom na području Hrvatske.
Članak 2.
Sustav natjecanja utvrđuje Upravni Odbor HSBI-a.
Natjecanja se provode prema BISFed pravilima o boćanju za osobe s invaliditetom.
Članak 3.
Natjecanja hrvatske provode se u disciplinama: pojedinaca, parova i ekipa za juniore
(do 16 godina) i seniore (starije od 16 godina).
Sustav natjecanja su:
 Državno prvenstvo,
 KUP,
 Prezentacije,
 Ekipno otvoreno prvenstvo Hrvatske,
 Rekreacija.
Sva natjecanja su u nadležnosti HSBI-a.
Članak 4.
Klubovi trebaju registrirati sportaše za natjecateljsku sezonu najkasnije do 30 dana
prije početka nove natjecateljske sezone.
Uz prijavnicu, članice trebaju priložiti i članske iskaznica radi ovjere.
Potvrdu o uplati članarine za 2015.g u iznosu od 1.400,00kn svaki klub treba uplatiti
najkasnije do prvog kola u natjecateljskoj godini a za 2016.g do kraja kalendarske
godine po odluci Skupštine.
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Članak 5.
Propozicije natjecanja donosi Upravni Odbor HSBI najkasnije do kraja prosinca koje
su važeće za narednu godinu te ih na vrijeme dostaviti članicama, a najkasnije 30
dana prije početka natjecanja.
Članak 6.
Upravni odbor HSBI svake godine, najkasnije do kraja prosinca, utvrđuje kalendar
Državnog prvenstva, Otvorenog prvenstva Hrvatske i KUP utakmicama.
Članak 7.
Kalendar natjecanja može se mijenjati samo u izuzetnom i opravdanom slučaju.
Odluku o izmjeni kalendara donosi Upravni odbor HSBI-a, a o tome izvještava sve
članice Saveza.
Članak 8.
Organizaciju natjecanja HSBI povjerava klubu domaćinu.
Članak 9.
Klub kojem je povjereno organiziranje natjecanja dužan je u mjestu gdje se organizira
natjecanje osnovati organizacijski odbor, te o sastavu i programu rada pismenim
putem (e-mail, fax, preporučeno pismo) informirati HSBI 30 dana prije početka
natjecanja.
Članak 10.
Organizator natjecanja dužan je prije početka natjecanja dostaviti HSBI i svim
članicama upute u svezi dolaskom na natjecanje, smještajem i prijevozom.
Članak 11.
Upravni odbor HSBI zadužen je za kontrolu organizacije u pripremnoj fazi, te za
imenovanje povjerenika (glavnog suca) i sudaca za vođenje pojedinih natjecanja.
Članak 12.
Organizator natjecanja obavezan je:
a) Na vrijeme osposobiti boćalište prema Propozicijama natjecanja,
b) Pripremiti nosače boća i semafor,
c) Pripremiti obrasce i ostalu dokumentaciju za vođenje utakmice,
d) Osigurati zapisničare i mjeritelje vremena za svaki teren posebno,
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e) Osigurati svlačionice za natjecatelje i suce,
f) Osigurati poseban prostor za povjerenika natjecanja, te prostor za voditelje
ekipa i rezervne igrača,
g) Izraditi pano za pregled rezultata i tijeka natjecanja, pano treba biti dobro
uočljiv svima,
h) Informirati goste o mogućnostima smještaja za gostujuće i sve službene osobe

Članak 13.
Za održavanje natjecanja treba postaviti 6 (šest) terena .
Dimenzije i oblik terena moraju biti u skladu s BISFed pravilima.
Na svakom terenu mora biti postavljen semafor .
Tereni moraju biti dobro i jednako rasvijetljeni rasvjetnim tijelima tako postavljenim
da ne smetaju igračima i ne prave sjenu.
Članak 14.
Na pogodno mjesto iza terena treba osigurati prostor i klupe za rezervne igrače i
trenera.
Na pogodnom i preglednom mjestu treba postaviti stol s mikrofonom za povjerenika
natjecanja.
Na pogodno i pregledno mjesto treba postaviti pano sa rezultatima i rasporedom
natjecanja i imenima sudionika.
Članak 15.
Svaki natjecatelj mora imati svoj komplet boća (jednu bijelu, šest plavih i šest crvenih
boća).
Članak 16.
Natjecanje se odvija prema pravilima BISFed-a(Boccia International sport
federation).
Članak 17.
Svi natjecatelji su dužni za vrijeme predstavljanja, nastupanja i podjele nagrada biti
odjeveni jednoobrazno u klupske dresove.
Članak 18.
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Na svim natjecanjima mogu sudjelovati svi registrirani igrači.
Svi registrirani natjecatelji moraju biti klasificirani od strane ovlaštenog liječničkog
tima (klasifikatora) HSBI-a.
Natjecatelji moraju imati uredne potvrde o liječničkom pregledu opće ili sportske
medicine.
Na natjecanjima igrači moraju imati ispravne iskaznice o registraciji i klasifikaciji.
Članak 19.
Klasifikacija vrijedi do opoziva, a provodi se sukladno zahtjevima klubova.
Međunarodna klasifikacija dobivena od ovlaštenog organa BISFed-a i vrijedi
sukladno pravilniku organa koji ju je izdao.
Članak 20.
Vođenje natjecanja povjerava se povjereniku (glavnom sucu) kojeg imenuje Upravni
odbor HSBI-a.
Voditelj je zadužen za objavljivanje rezultata i svih informacija vezanih za natjecanje.
Organizacijski odbor natjecanja može imenovati službenog najavljivača (spikera).
Članak 21.
Sve odluke koje donosi vodstvo natjecanja su neopozive.
Tijekom susreta može se dogoditi da je sudac previdio događaj ili je donio krivu
odluku koja utječe na ishod susreta. U tom slučaju kapetan/igrač može zahtijevati
vođenje od voditelja susreta (povjerenika), čija je odluka konačna.
Na kraju svake igre natjecateljske strane će biti tražene da potpišu zapisnik. Ako
strana ima prigovor na igru i suđenje ne smije potpisati zapisnik.
Unutar 30 minuta pismeni prigovor mora biti predan Žalbenom panelu (povjereniku,
predstavnik domaćina i izborniku) za daljnju odluku i djelovanje. Ako nije pismeni,
prigovor neće biti primljen, tada konačan rezultat ostaje važeći. Povjerenik će
zabilježiti završetak susreta.
Kompletan prigovor treba biti dostavljen Upravnom odboru HSBI od strane kapetana
ili igrača, uz prilog 200,00kn. Sadržaj prigovora treba sadržavati okolnosti i odluke,
koje su dovele do sačinjavanja prigovora.
Upravni odbor HSBI-a uzima žalbe u daljnji postupak.
Članak 22.
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Povjerenik koji nadgleda natjecanje dužan je poslije završetka natjecanja dostaviti
pismeno službeno izvješće Upravnom odboru HSBI-a o tijeku i rezultatima natjecanja
najkasnije 5 (pet) dana po završetku natjecanja.

Članak 23.
Državno prvenstvo Hrvatske se igra pojedinačno svako sa svakim ,ekipno za
BC1/BC2, parovi za BC3 i parovi za BC4.
Članak 24
Ekipno natjecanje za BC1/BC2 se igra tako da se prijave minimalno 4 ekipe. Ekipa se
sastoji od tri igrača od kojih barem jedan igrač mora biti iz kategorije BC1. Svaka
ekipa može imati jednog pomoćnika i jednog trenera koji moraju biti uz ekipu tokom
cijele utakmice. Ekipe igraju na svakom turniru utakmice svaki protiv svakog (ako ih
je manje od 6) i skupljaju bodove koji se zbrajaju. Za pobjedu se dobiva 3 (tri) boda,
a za izgubljeno 1 (jedan) bod. Po završetku natjecanja se proglašava Prvak hrvatske u
ekipnom natjecanju.

Članak 25.
Natjecanje za parove BC3 se igra tako da se formira najmanje 4 para . Par se sastoji
od dva igrača od kojih barem jedan igrač mora biti CP. Par treba imati jednog
trenera koji moraju biti uz par tokom cijele utakmice. Par igra utakmice svaki protiv
svakog i skupljaju bodove koji se zbrajaju. Za pobjedu se dobiva 3 (tri) boda, a za
izgubljeno 1 (jedan) bod. Po završetku natjecanja se proglašava Prvak hrvatske u
Paru BC3 natjecanju.

Članak 26.
Natjecanje za parove BC4 se igra tako da se formira najmanje 4 para. Par se sastoji
od dva igrača. Par treba imati jednog trenera koji moraju biti uz par tokom cijele
utakmice. Par igra utakmice svaki protiv svakog (ako ih ima manje od 6) i skupljaju
bodove koji se nakon natjecanja zbrajaju. Za pobjedu se dobiva 3 (tri) boda, a za
izgubljeno 1 (jedan) bod. Po završetku natjecanja se proglašava Prvak hrvatske u
Paru BC4 natjecanju.
Najuspješniji klub nagrađuje se prijelaznim peharom kojeg je dužan donijeti na
slijedeće Ekipno prvenstvo. Nakon uzastopnog osvajanja (3 puta) pehar prelazi u
trajno vlasništvo kluba.
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DRŽAVNO PRVENSTVO- POJEDINAČNO
Članak 27.
Natjecanja se odvijaju u 4 (četiri) sportske kategorije:
1. BC1
2. BC2
3. BC3
4. BC4
Članak 28.
Sudjeluju svi prijavljeni igrači koji su prijavljeni za PH.
Članak 29.
Državno prvenstvo Hrvatske u pojedinačnim susretima se igra sustavom svako sa
svakim jednokružno.

Članak 30.
Natjecanje u pojedinim kategorijama može se održati ako su registrirana najmanje 4
(četiri) natjecatelja.
Članak 31.
Stručni tim HSBI-a izrađuje raspored utakmica .
Natjecanja se odvijaju prema rasporedu, terminu i mjestu navedenom u kalendaru
natjecanja usvojenom na sjednici Upravnog odbora HSBI.
Članak 32.
HSBI vodi listu uspješnosti svakog natjecatelja i redovno je održava i objavljuje.
Nakon posljednjeg kola se objavljuje redoslijed igrača.
Natjecatelji plasirani na prva tri mjesta u svakoj kategoriji nagrađuju se peharom.
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KUP
Članak 34.
KUP Hrvatske je pojedinačno prvenstvo svih klasificiranih sportaša.
KUP Hrvatske se organizira kao poseban turnir zainteresiranih klubova.
Sve članice, koje se prijavljuju na natjecanje, dužne su prije natjecanja izvršiti
preventivnu prijavu s najavom broja učesnika i datumom dolaska i odlaska.

Članak 35 .
Sistem natjecanja se određuje brojem prijavljenih natjecatelja a u nadležnosti je
Stručnog tima
Članak 36.
Na KUP utakmicama natjecatelji osvajaju medalje i pehare, a najuspješniji se
proglašavaju pobjednikom KUP-a Hrvatske.
Najuspješniji klub nagrađuje se prijelaznim peharom kojeg je dužan donijeti na
slijedeći KUP. Nakon uzastopnog osvajanja (3 puta) pehar prelazi u trajno vlasništvo
kluba.
Pored toga, organizator natjecanja može nagraditi, a prema mogućnostima,
najboljeg igrača ili prvoplasirane igrače prigodnim suvenirima vezanim za mjesto
organizacije natjecanja.
Članak 37.
Organizator je dužan prije početka natjecanja organizirati predstavljanje sudionika,
vodstva natjecanja i sudaca.
Predstavljanje se izvodi na sredini terena.
Na čelu svake ekipe nalazi se voditelj.
Članak 38.
Nakon završenih susreta na terenu slijedi svečano proglašenje rezultata, podjela
nagrada i zatvaranje natjecanja.
Sve ostale manifestacije vezane za natjecanje mogu se organizirati u skladu s lokalnim
prilikama – umjetnički program, konferencija za tisak i slično.
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PREZENTACIJA
Članak 39.
Prezentacija boćanja prema pravilima BISFed-a organizira se prema posebnim
potrebama domaćina organizatora u svrhu promidžbe ili obilježavanja značajnih
događaja.
Članak 40.
Prezentacije se odvijaju prema posebno prilagođenim propozicijama prilagođenim
potrebama organizatora.
Članak 41.
Prezentacije nemaju natjecateljski karakter, te se rezultati susreta ne bilježe.
Organizator može prema mogućnostima nagraditi sudionike prigodnim suvenirima
vezanim za mjesto organizacije prezentacije.
Članak 42.
Sve troškove putovanja i boravka snose sami sudionici.

REKREACIJA
Članak 43.
Rekreacija se provodi za osobe s invaliditetom čiji invaliditet ne omogućava
bavljenjem drugim sportovima, ali ne zadovoljavaju uvjete kategorizacije za boću.
Članak 44.
Rekreacija se provodi u sportskim klubovima osoba s invaliditetom, sportskim
sekcijama udruga osoba s invaliditetom ili sportskim sekcijama ustanova za odgoj i
obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju.
Članak 45.
Sportski klubovi ili udruge osoba s invaliditetom koje imaju sportske sekcije mogu
organizirati sportska natjecanja rekreativaca u boći za osobe s invaliditetom.
Takvi susreti se prijavljuju Savezu najmanje 45 dana prije održavanja natjecanja.
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Savez organizatoru daje tehničku pomoć u organiziranju natjecanja, te osigurava
sudačku potporu.
Članak 46.
HSBI u suradnji sa HPO organizira jednom godišnje Državno prvenstvo u boći za
osobe s invaliditetom koje se bave rekreacijom u sklopu održavanja državnih
prvenstava za neparaolimpijske sportove.
Članak 47.
Propozicije ovog natjecanja donosi HSBI po objavi natjecanja.

FINANCIRANJE
Članak 49.
Troškove boravka na natjecanjima snose sudionici.
Sve obaveze u svezi sa smještajem i prehranom treba podmiriti prije napuštanja
mjesta organizacije natjecanja.
Članak 50.
Troškove povjerenika (voditelja natjecanja), izbornika i klasifikatora snosi HSBI, a
visinu i način plaćanja utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora HSBI-a.
Članak 51.
Troškove organizacije natjecanja, sudaca, nagrada i dodatne manifestacije snosi
HSBI.
Članak 52.
Za organizaciju natjecanja organizator je dužan zatražiti kadrovsku i materijalnu
pomoć nadležnih športskih institucija grada ili županije.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Izmjene i dopune ovih Propozicija vrši se po postupku koji vrijedi za njihovo
donošenje.
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Tumačenje Propozicija daje Upravni odbor HSBI-a.
Članak 54.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.
Zagreb. 05.ožujka 2016.g.
Predsjednik HSBI
Damir Juren
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