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MEÐUNARODNA NATJECANJA 
 
 

I. UVODNE NAPOMENE 
 

Članak 1. 
HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH (u daljnjem tekstu HSSG), 
prema članku 13., stavka 2. Svojeg Statuta, ima zadaću organizirati 
međunarodna natjecanja u različitim sportskim granama s ciljem 
očuvanja i unapređenja zdravlja, rehabilitacije i sportski rekreacije 
gluhih, te poticanja, postizanja i promicanja vrhunskih rezultata. 

 
Članak 2. 

HSSG daje podršku nacionalnom sportskom savezu gluhih, gradskom 
sportskom savezu gluhih, sportskom udruzi gluhih ili sportskom 
klubu gluhih za organiziraciju međunarodna natjecanja u različitim 
sportskim granama s ciljempoticanja, postizanja i promicanja 
vrhunskih rezultata, te za promociju Hrvatske i hrvatskog sporta 
gluhih na međunarodnom nivou. 
 
 

II. ORGANIZACIJA MEÐUNARODNOG NATJECANJA 
 

Članak 3. 
Nacionalni sportski savez gluhih , gradski sportski savez gluhih, 
sportska udruga gluhih ili sportski klub gluhih (u daljnjem tekstu 
sportska udruga gluhih) koji podnese molbu za održavanje 
međunarodnog natjecanja u svom gradu mora se pridržavati ovog 
pravilnika. 
 

Članak4. 
Prijavu-dozvolu za organizaciju međunarodnog natjecanja, sportska 
udruga gluhih kao domaćin mora dostaviti u tajništvo HSSG najmanje 
6 mjeseca prije početka natjecanja.  



 
Prijave-dozvole se ispunjavaju odvojeno za: 
- muška natjecanja 
- ženska natjecanja 
- svaku sportsku disciplinu 
i u njima mora biti naveden broj svih sudionika-udruga, cjenik 
smještaja i sve druge potrebne informacije. 
 
 
II. PRIJAVA-DOZVOLA SPORTSKE UDRUGE GLUHIH ZA ODRŽAVANJE 

MEÐUNARODNIH KLUPSKIH I MEÐUNARODNIH TURNIRA 
(EDSO Authorisation - Application) 

 
Članak 5. 

Prijavu-dozvolu za održavanje međunarodnog turnira (EDSO 
Authorisation - Application) klub kao domaćin mora ispuniti i poslati 
u tajništvo HSSG najkasnije 6 mjeseca prije početka natjecanja. 
Istodobno treba poslati u tajništvo HSSG potvrdu o izvršenoj uplati 
participacije EDSO-u na žiroračun HŠSG u iznosu koji se definira 
Odlukom Izvršnog odbora HSSG za svako pojednino natjecanje na 
temelju zahtjeva organizatora. 
 
Participacija se uplaćuje posebno za: 
- muška natjecanja 
- ženska natjecanja 
- svaku sportski disciplinu. 
 

Članak 6. 
Ako se prijava-dozvola ne pošalje na vrijeme, iznos participacije je 
dva puta veći. Ako se prijava pošalje tek nakon održanog turnira, 
iznos participacije je pet puta veći. 

 
Članak 7. 

Nakon održanog turnira domaćin mora poslati izvješće u tajništvo 
HSSG u rokuod 15 dana kako bi se prevelo na engleski jezik i poslalo 
na vrijeme EDSO-u. Ako se izvješće ne pošalje na vrijeme, sportski 
udruga gluhih kao domaćin morati će platiti dodatnu kaznu. 
 
 

III. SUDJELOVANJE SPORTSKE UDRUGE GLUHIH NA 
MEÐUNARODNOM TURNIRU 

 



Članak 8. 
Sportska udruga gluhih koja želi sudjelovati na međunarodnom 
turniru mora biti redovan član HSSG i dobiti suglasnost od HSSG za 
sudjelovanje.  

 
Članak 9. 

Za svako neodobreno sudjelovanje na međunarodnom turniru, 
sportska udruga gluhih je odgovorna HSSG-u, koji ju podliježe 
kontroli EDSO-a, a koji za nepridržavanje pravila primjenjuje 
novčane kazne. 
 
 

IV. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 10. 
Za svaki stegovni prijestup kazna se izriče prema Pravilniku o 
stegovnoj i materijalnoj odgovornosti. 
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