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HRVATSKI GOLF SAVEZ 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK 
 

 
A.  OPĆI DIO  
 
I.  OPĆE ODREDBE  
 
Članak 1. 
Disciplinski pravilnik Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS-a je propis, kojim se 
određuje postupak i mjere kažnjavanja za disciplinske prekršaje učinjene po dužnosnicima 
HGS-a, članovima HGS-a i njihovim članovima (trenerima, igračima, ekipama, učiteljima golfa, 
sucima i ostalim sportskim djelatnicima i dužnosnicima te članovima golfskih sportskih udruga) 
zbog povrede Statuta HGS-a i Statuta njegovih članica, kao i drugih propisa i Zakona, 
prihvaćenih međunarodnih propisa ili na bilo koji drugi način narušavanja stege i ugleda HGS-
a, te drugih sportskih udruga, zbog kršenja pravila sportskog ponašanja te zbog drugih kršenja 
discipline na službenim golfskim natjecanjima u organizaciji HGS-a, ili koja organiziraju klubovi 
i drugi organizatori u skladu s Natjecateljskim pravilnikom HGS-a.  
 
Članak 2. 
Pravilnik vrijedi i za igrače strane državljane ako su članovi kluba u sklopu HGS-a ili ako 
nastupaju na službenim natjecanjima u Republici Hrvatskoj bez obzira na članstvo. 
 
Članak 3. 
Cilj i svrha disciplinskog kažnjavanja je pravilan odgoj  i usmjeravanje sportaša golfera radi 
dobrog ponašanja igrača, sportskih djelatnika i dužnosnika ne samo na sportskim borilištima i 
oko njih, nego uvijek i u svakoj prilici.  
Provođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinskih mjera ima svrhu sprečavanja 
daljnjeg kršenja stege kao i upućivanje drugih da se klone disciplinskih prekršaja.  
 
Članak 4. 
Ovaj Pravilnik primjenjuje se u disciplinskim postupcima i po njemu se izriču mjere svim 
subjektima iz čl. 1. i čl. 2. ovog Pravilnika i članovima HGS-a, a pojedine disciplinske  mjere 
izriču disciplinska tijela HGS-a ili nadležna disciplinska tijela članica HGS-a,  
Na igralištu tijekom odvijanja natjecanja disciplinske mjere može izricati i ovlašteni sudac za 
prekršaje vezane za kršenje Pravila golfa. Te kazne traju samo do kraja igre. Ovlašteni sudac, 
u slučaju potrebe, može predlagati nadležnom disciplinskom tijelu HGS-a i dugoročnije 
kaznene mjere (npr. udaljavanje sa natjecanja) u slučaju da procijeni da je neprimjerenim 
ponašanjem došlo do ozbiljnih povreda Pravila i etike golfa. 
Pojedine članice HGS-a mogu na temelju ovog Pravilnika donijeti svoje disciplinske 
pravilnike  ili druge propise za vođenje disciplinskog postupka i izricanje mjera kao i utvrditi 
druga tijela za vođenje disciplinskog postupka, ali u skladu sa ovim Disciplinskim pravilnikom.  
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Članak 5.  
Subjekti disciplinske  odgovornosti su:  

1) igrači, 
2) klubovi, ekipe i druge udruge golfskog  sporta i pravne osobe članovi HGS-a, sportski 

djelatnici i članovi, 
3) stručna i tehnička vodstva klubova i drugih članova HGS-a, članovi radnih tijela, treneri 

i suci, 
4) dužnosnici i članovi predstavničkih tijela HGS-a, klubova i drugih članica HGS-a,te 

ostali. 
Disciplinski  postupak može se provesti i izreći mjera bez obzira da li je prekršitelj u vrijeme 
izricanja mjere još dužnosnik, član vodstva kluba ili saveza.  
 
Članak 6. 
Nepoštivanje i kršenje propisa koji se primjenjuju u HGS-u predstavljaju disciplinski prekršaj 
koji podliježe disciplinskim mjerama u skladu s ovim Disciplinskim pravilnikom.  
Za počinjeni disciplinski prekršaj učinjen bilo s namjerom ili iz nehaja počinitelj je disciplinski 
odgovoran i prema njemu će se poduzeti disciplinske mjere.  
Disciplinski  prekršaj se može počiniti pomaganjem drugome da počini disciplinski prekršaj ili 
poticanjem drugog na činjenje disciplinskog prekršaja.  
Disciplinski se prekršaj može počiniti činjenjem i nečinjenjem (propuštanjem).  
Za disciplinski prekršaj učinjen iz nehaja ili propuštanjem prekršitelj može biti blaže kažnjen, 
odnosno prema njemu mogu biti poduzete blaže disciplinske  mjere.  
 
Članak 7. 
Nepoznavanje propisa čijim se nepoštivanjem ili kršenjem čini disciplinski prekršaj, ne 
oslobađa počinitelja disciplinske odgovornosti.  
U slučaju da je poznavanje propisa počinitelju bilo otežano, ta okolnost može utjecati na 
blaže kažnjavanje disciplinskog prekršitelja.  
 
Članak 8. 
Počinitelj je disciplinski odgovoran ako je s umišljajem pokušao učiniti radnju koja predstavlja 
disciplinski prekršaj, ali ju nije dovršio, odnosno nije nastupila štetna posljedica.  
Za disciplinski prekršaj u pokušaju počinitelj će se kazniti odnosno poduzeti disciplinska mjera 
predviđena za taj prekršaj, a može se i blaže kazniti.  
 
Članak 9.  
U daljnjem tekstu ovog Disciplinskog pravilnika radi lakšeg razumijevanja poduzimanje 
disciplinskih mjera naziva se kažnjavanje, a disciplinska mjera – kazna. 
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II. DISCIPLINSKE MJERE - KAZNE  
 
Članak 10. 
Za počinjeni disciplinski prekršaj temeljem ovog Disciplinskog pravilnika mogu biti izrečene 
sljedeće kazne:  

1) IGRAČIMA 
a) opomena, 
b) ukor,  
c) novčana kazna,  
d) zabrana igranja određeno vrijeme,  
e) zabrana igranja određenog broja turnira u pojedinačnom i ekipnom natjecanju,  
f) isključenje iz kluba ili druge golfske udruge odnosno pravne osobe - izriče  tijelo 

kluba odnosno udruge,  
g) isključenje iz HGS-a, izriče stegovno tijelo HGS-a 

2) SPORTSKIM DJELATNICIMA, TEHNIČKIM VODITELJIMA,  TRENERIMA I UČITELJIMA 
GOLFA 

a) opomena,  
b) ukor,  
c) novčana kazna, 
d) zabrana sudjelovanja na određenom broju natjecanja,  
e) zabrana obavljanja djelatnosti na određeno vrijeme,  
f) isključenje iz kluba – izriče disciplinsko tijelo kluba,  
g) isključenje iz HGS-a izriče disciplinsko tijelo HGS-a 

3) DUŽNOSNICIMA I VODITELJIMA GOLFSKIH ORGANIZACIJA 
a) opomena,  
b) ukor,  
c) novčana kazna 
d) smjenjivanje sa dužnosti, 
e) isključenje iz golfske organizacije ili HGS-a- izriče disciplinsko tijelo HGS-a 

4) KLUBOVIMA, EKIPAMA I DRUGIM ČLANOVIMA HGS-a 
a) opomena,  
b) ukor,  
c) novčana kazna,  
d) isključenje iz natjecanja 
e) zabrana nastupa u zemlji i inozemstvu,  
f) dodavanje udaraca -negativni bodovi (kod ekipnih natjecanja),  
g) vraćanje u niži stupanj natjecanja (kod ekipnih natjecanja) 

5) SUCIMA I VODITELJIMA NATJECANJA 
a) opomena,  
b) ukor,  
c) novčana kazna, 
d) zabrana suđenja ili vođenja golfskih natjecanja na određeni rok, 
e) skidanje s liste sudaca 
f) isključenje iz sudačke organizacije ili HGS-a – izriče disciplinsko tijelo sudačke 

organizacije. 
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Članak 11. 
Opomena je disciplinska mjera ili kazna koja se izriče u najblažim disciplinskim prekršajima 
naročito mladim uzrastima. 
Ukor je disciplinska mjera koja se izriče za disciplinski prekršaj također blažeg intenziteta, ali s 
time da ima veći značaj kod eventualnog novog kažnjavanja. 
 
Članak 12. 
Novčane kazne izriču se igračima i igračicama i drugim subjektima prema ovom Disciplinskom 
pravilniku, a visinu kazni utvrđuje Izvrsni odbor HGS-a. 
Novčana kazna može se izreći uz drugu kaznu prema ovom Disciplinskom pravilniku 
ili  samostalno.  
Rok za plaćanje novčane kazne je 15 dana po pravomoćnosti odluke o kazni.  
Kazne se naplaćuje putem žiro-računa HGS-a, a ide u korist unapređenja golfskog sporta djece 
i mladeži. 
U iznimnim slučajevima disciplinsko tijelo može utvrditi obročni način plaćanja novčane kazne.  
 
Članak 13. 
Kazna zabrane igranja može biti vremenska koja se izriče u mjesecima, od jednog mjeseca do 
godinu dana, ili prema broju nastupa na turnirima ili drugim natjecanjima, od jednog do deset 
nastupa. Kazna se može odnositi na sva natjecanja u zemlji i inozemstvu ili samo na pojedina 
o čemu odlučuje disciplinsko  tijelo. 
Igrač ne  može nastupati na onim natjecanjima koja su navedena u odluci Disciplinskog  tijela.  
Ako je uz kaznu zabrane nastupa izrečena i novčana kazna igrač, trener ili drugi subjekt 
kojemu je u utvrđenoj povredi izrečena kazna može sudjelovati na natjecanjima kada mu 
istekne vremenska kazna odnosno zabrana nastupa na natjecanjima i pod uvjetom da je platio 
izrečenu novčanu kaznu. 
Prijelaz iz kluba u drugi klub ili golfsku udrugu odnosno pravnu osobu članicu HGS-a ili prijelaz 
iz kategorije ne utječe na izvršenje kazne do njenog isteka. 
 
Članak 14. 
Subjekt kojem je izrečena disciplinska kazna a koji ne plati novčanu kaznu ili sudjeluje na 
natjecanju za vrijeme vremenske kazne bit će odmah suspendiran i pokrenut će se 
disciplinski  postupak za novu povredu koja se smatra težom povredom. 
Za vrijeme izdržavanja kazne kažnjeni igrači ili  drugi subjekt ne može biti član službene ekipe ili 
vodstva ili na drugi način biti uključen u službeno tijelo delegacije, a niti sudjelovati kao 
sudac  ili voditelj natjecanja. 
 
Članak 15. 
Igrač koji  za vrijeme natjecanja bude kažnjen zbog nesportskog  ponašanja udaljenjem sa 
natjecanja (diskvalifikacija) može osim ove kazne odgovarati u disciplinskom postupku po 
prijavi suca ili voditelja natjecanja. 
Kazna za slučaj iz prethodnog stavka može biti vremenska ili novčana, a mogu se izreći i obje. 
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Članak 16. 
Dužnosnici i djelatnici mogu biti kažnjeni zabranom obavljanja dužnosti odnosno djelatnosti 
od jedan mjesec do dvije godine.  
Osoba kažnjena kaznom iz prethodnog stavka ne može obavljati nikakvu dužnost u bilo kojem 
tijelu kluba, saveza i dr., niti zastupati klub ili drugu organizaciju za sve vrijeme trajanja kazne. 
Osoba koja je kažnjena zabranom obavljanja dužnosti ili djelatnosti može bit i novčano 
kažnjena. 
 
Članak 17. 
Zabrana igranja/sudjelovanja na natjecanjima (za sportske djelatnike, tehničke voditelje i 
trenere, učitelje) može se posebno odnositi na zabranu igranja/sudjelovanja u inozemstvu. U 
tom slučaju za vrijeme trajanja kazne igrači/djelatnici, dužnosnici, treneri, igrači ne mogu 
gostovati u inozemstvu u svezi s golfom ali mogu nastupiti u sastavu reprezentacije HGS-a. 
 
Članak 18. 
Kazna isključenja iz natjecanja izriče se ekipi zbog težeg prekršaja učinjenog u vezi s 
natjecanjem u tekućoj godini. Posljedica isključenja je da se ekipa ne može više natjecati u 
tekućoj natjecateljskoj sezoni. Klubu se može, zbog težeg prekršaja njegove ekipe, zabraniti 
prijava za natjecanje u sljedećoj godini radi napredovanja u viši rang natjecanja bez obzira na 
to ako je taj rang dobio u tekućoj godini prethodne natjecateljske godine. 
 
Članak 19. 
Kazna dodavanja udaraca do najviše 30% od postignutih udaraca, koji se dodaju postojećem 
broju udaraca u tekućoj natjecateljskoj godini u kojoj je učinjen prekršaj. Kazna dodavanja 
udaraca može se prenijeti u sljedeću natjecateljsku godinu za broj udaraca koji nisu bili dodani 
u tekućoj natjecateljskoj godini. 
 
 Članak 20. 
Kazniti se može i klub ili druga organizacija HGS-a koja se natječe u pojedinačnom i 
ekipom  natjecanju i to da se vremenski zabrani nastup natjecateljima članovima tog kluba.  
Vremenska kazna iz prethodnog stavka iznosi od jedan mjesec do godinu dana.  
 
Članak 21. 
Kazna smjenjivanja dužnosnika predstavlja smjenjivanje jednog ili više dužnosnika sa svih 
dužnosti  u klubu ili drugoj organizaciji članici HGS-a. 
Ovu kaznu na prijedlog Časnog suda donosi najviše tijelo upravljanja u organizaciji ili HGS-u - 
Skupština. 
 
Članak 22. 
Kaznu isključenja iz kluba ili druge organizacije golfskog sporta donosi disciplinsko tijelo tog 
kluba ili organizacije. 
Kaznom iz prethodnog stavka gubi se svojstvo člana tog kluba ili organizacije te od 
pravomoćnosti odluke o ovoj kazni počinitelj ne može nastupati i predstavljati taj klub ili 
organizaciju.  
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Članak 23. 
Kazna isključenja iz HGS-a je najteža kazna koja se izriče za naročito teške povrede 
disciplinskog i sportskog ponašanja. 
Osoba kažnjena ovom kaznom briše se iz svih tijela i članica HGS-a, te ne može obnašati 
nikakvu dužnost niti bilo što raditi za HGS. 
O kazni iz prethodnog stavka obavještavaju se svi članovi HGS-a i Hrvatski olimpijski odbor.  
 
Članak 24. 
Za svaki ponašanje, koje nije ovim Pravilnikom izričito određeno kao prekršaj, a predstavlja 
kršenje propisa međunarodnih  golfskih organizacija čiji je član HGS ili kršenje međunarodno 
priznatih i korištenih Pravila golfa te kršenje uobičajenih pravila sportskog natjecanja, 
prekršiteljima će se izreći kazna utvrđena ovim Pravilnikom. 
 
 
III. ODMJERAVANJE KAZNE  
 
Članak 25. 
Prilikom odmjeravanja kazni počinitelju disciplinskog prekršaja uzet će se u obzir sve otegotne 
i olakšavajuće okolnosti.  
 
Članak 26. 
Otegotne okolnosti predstavljaju namjeru kod prekršitelja moralne kvalitete ponašanja nakon 
učinjenog prekršaja, kao i da li je prekršitelj sklon vršenju disciplinskih prekršaja ili je već 
bio  kažnjavan, bezobzirnost i dr.  
 
Članak 27. 
Olakotne okolnosti su: dosadašnje nekažnjavanje, pokajanje počinitelja, priznanje učinjenog 
prekršaja i drugo. 
 
Članak 28. 
Ukoliko disciplinsko tijelo utvrdi, a na temelju ponašanja prekršitelja da bi i blaža kazna 
doprinijela odgojnom djelovanju na prekršitelja može se izreći i blaža kazna od najmanje 
predviđene za taj prekršaj. 
 
Članak 29. 
Ako je moguće postići namjeru kazne na drugi način, nadležno tijelo može dogovorno odgoditi 
izvršenje kazne kada za to postoje opravdane okolnosti. Kazna se može odgoditi za razdoblje 
od tri mjeseca do najviše dvije godine uvjetno te se kazna neće izvršiti ako prekršitelj ne 
napravi takav ili teži prekršaj u tom razdoblju. 
Pri odgodi izvršenja kazne može se postaviti uvjet da prekršitelj ispuni druge obveze koje mu 
odredi Časni sud. 
 
Članak 30. 
Ako je učinjeno više disciplinskih prekršaja (stjecaj) tada će se utvrditi kazna za svaki 
disciplinski prekršaj, ali će se izreći jedinstvena kazna koja ne može biti veća ili teža od 
dvostruke kazne za najteži prekršaj u stjecaju.  
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Članak 31. 
Brisanje kazne iz disciplinske evidencije prekršitelja predstavlja i znači da osoba nije izvršila 
disciplinski prekršaj te nitko ne može isticati da je ta osoba bila kažnjavana.  
Smatrat će se da nije kažnjavan:  

1) počinitelj disciplinskog prekršaja koji je kažnjen opomenom ili ukorom, ako u roku od 
šest mjeseci ne počini novi disciplinski  prekršaj, 

2) počinitelj disciplinskog prekršaja koji je kažnjen novčanom kaznom ili  vremenskom 
kaznom do šest mjeseci ili zabranom nastupa ili na određenom broju natjecanja ili 
zabrana obavljanja djelatnosti, pa tijekom jedne godine od izdržane ili ublažene kazne 
ne učini novi  disciplinski prekršaj, 

3) počinitelj disciplinskog  prekršaja koji je kažnjen  vremenskom kaznom više od šest 
mjeseci ili kaznom dodavanjem udaraca ili vraćanja u niži rang, a u roku od tri godine 
ne počini novi disciplinski  prekršaj. 

Kazna isključenja iz HGS-a ne briše se iz evidencije.  
 
Članak 32. 
Pravomoćne odluke o disciplinskoj mjeri – kazni upisuju se u registar kazni, koje vodi 
disciplinsko tijelo koje je izreklo disciplinski  mjeru – kaznu.  
Pravomoćne odluke o kaznama isključenja iz HGS-a i njenih članica, a za dužnosnike i 
djelatnike odluke o vremenskim kaznama duljim od šest mjeseci, dostavljaju se Hrvatskom 
olimpijskom odboru. 
 
Članak 33. 
Odluke disciplinskih  tijela HGS-a, Županijskih golfskih saveza i Zagrebačke golf udruge  djeluju 
na području cijele Republike Hrvatske, dok odluke disciplinskih  tijela klubova i drugih 
golfskih organizacija djeluju samo u okviru njih samih, osim ako nisu dostavljene disciplinskom 
tijelu HGS-a, te budu u skladu sa ovim Disciplinskim pravilnikom potvrđene kao takove. 
 
Članak 34. 
Klub ili druga golfska organizacija koja dostavi u roku od osam dana po pravomoćnosti 
odluke svoga disciplinskog tijela istu odluku nadležnom disciplinskom tijelu HGS-a ili 
županijskog odnosno  Zagrebačkoj golf udruzi postiže da kazna djeluje na području čitavog 
HGS-a odnosno županijskog ili Zagrebačke golf udruge. Uz pravomoćnu odluku potrebno je 
dostaviti i cjelokupni istražni materijal. 
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B. POSEBNI DIO  
 
DISCIPLINSKE POVREDE 
 
Članak 35. 
Nesportska ponašanja 
Tko  se nesportski ponaša prema protivničkom igraču, sucu, voditelju natjecanja, vodstvu 
golfske organizacije ili gledateljima za vrijeme igre, poslije igre na igralištu i izvan njega bit će 
kažnjen: 

 opomenom,  

 ukorom,  

 novčanom kaznom,  

 zabranom igranja do šest mjeseci,  

 zabranom obavljanja djelatnosti odnosno dužnosti od dva mjeseca do jedne 
godine dana (za djelatnike i dužnosnike). 

Nesportskim ponašanjem se smatra: psovanje, nepristojne geste, prigovaranje ili prkošenje 
odlukama suca i naredbama voditelja natjecanja kao i one radnje koje mogu štetiti 
ugledu  golfa. 
 
Članak 36. 
Fizički napad 
Igrač koji  fizički napadne drugog igrača, trenera, suca, voditelja natjecanja  ili drugog 
djelatnika ili dužnosnika golfske organizacije kaznit će se:  

 zabranom nastupa od  jednog mjeseca do šest mjeseci,  a ako je nastupila i 
tjelesna ozljeda kaznit će se: 

 zabranom nastupa od tri mjeseca do godine dana, a u posebno teškim slučajevima 
može se kazniti isključenjem  iz HGS-a. 

Igrač će biti kažnjen i za pokušaj  fizičkog napada. 
 
Članak 37. 
Golfski djelatnik, sudac, trener ili dužnosnik koji fizički napadne igrača, suca, djelatnika ili 
dužnosnika  bit će kažnjen:  

 zabranom obavljanja dužnosti i djelatnosti od  tri mjeseca do jedne godine dana, a u 
težem slučaju  

 zabranom obavljanja dužnosti ili djelatnosti od jedne do dvije godine, a u naročito 
teškim slučajevima  isključenjem iz HGS-a. 

Za pokušaj će se isto kazniti.  
 
Članak 38. 
Slaba organizacija natjecanja 
Golfska organizacija ili klub koji ne osigura normalne uvjete natjecanja u skladu sa 
Pravilnikom za organiziranje i provođenje natjecanja kaznit će se: 

 opomenom,  

 ukorom, 

 novčanom kaznom.  
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Članak 39. 
Napuštanje igrališta, neigranje, odustajanje od natjecanja i drugi slučajevi 
Igrač ili ekipa ili klub: 

 koja ne nastupi na natjecanju za koje su prijavljeni, a nisu pravodobno otkazali nastup 

 bezrazložno odustanu od natjecanja 

 napuste igralište za vrijeme natjecanja ili uzrokuju prekid natjecanja bez opravdanog 
razloga 

 ako igrači ekipe onemogućavaju odigravanje natjecanja 

 ako se na natjecanju pojave igrači pod vidnim utjecajem alkohola ili opijata te time 
ozbiljno ometaju odvijanje natjecanja igrač ili ekipa (osim diskvalifikacije iz natjecanja, 
a po potrebi i udaljenja sa igrališta),  

kazniti će se:  

 odlukom nadležnoga stegovnoga  tijela HGS-a zabranom igranja od jedan mjesec do 
šest mjeseci, a ekipa ili klub dodavanjem udaraca ili zabranom igre na natjecanjima ili 
novčanom kaznom 

 
Članak 40. 
Klub koji ne ispunjava obveze prema HGS-u: 

 ne provodi odluke HGS-a, 

 ako onemogućava nastupe igrača ili ekipe u reprezentaciji HGS-a ne plaća obveze 
drugim klubovima ili HGS-u, 

kaznit će se zabranom igre na određenim natjecanjima ili novčanom kaznom. 
 
Članak 41. 
Dužnosnik ili drugi djelatnik koji nagovori igrača ili ekipu da napusti teren ili da odustane 
od natjecanja bez stvarnog razloga kaznit će se 

 zabranom obavljanja dužnosti ili djelatnosti od šest mjeseci do godinu dana, a u 
naročito teškim slučajevima isključenjem iz HGS-a. 

 
Članak 42. 
Protupropisno nastupanje 
Igrač koji nastupi na natjecanju:  

 za klub koji nije registriran,  

 za svoj klub prije nego što je stekao pravo nastupa,  

 bez važećeg liječničkog pregleda, 

 koji je suspendiran i vodi se disciplinski postupak ili je kažnjen zabranom nastupa,  
kaznit će se zabranom nastupa od dva mjeseca do jedne godine dana. 
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Članak 43. 
Igrač koji:  

 nastupi u igri u kojoj nema pravo nastupa 

 ne poštuje propise o evidenciji hendikepa odnosno nastupa s netočno iskazanim 
hendikepom 

 izmijeni rezultate na rezultatskim karticama i ako ne preda rezultatsku karticu nakon 
završetka igre 

 krši natjecateljska pravila  kod određenih vrsta natjecanja odnosno raspisanih uvjeta, 
kazniti će se diskvalifikacijom  sa toga natjecanja, te po odluci nadležnog stegovnog tijela HGS-
a zabranom igranja određenog broja turnira ili novčanom kaznom 
 
Članak 44. 
Korištenje nedopuštenih stimulativnih sredstava 
Igrač koji  uzima nedopuštena stimulativna sredstva za pojačanje tjelesnih sposobnosti bit 
će kažnjen: 

 zabranom nastupa od tri mjeseca do jedne godine dana, a u ponovljenom i težem 
slučaju: 

 zabranom nastupa od jedne do dvije godine dana, a u još težem slučaju isključenjem  iz 
HGS-a 

Igrač ili golfski dužnosnik ili djelatnik, koji na bilo koji način pomaže igraču da nabavi ili 
koristi nedopuštena stimulativna sredstva, bit će kažnjen: 

 igrač zabranom igranja, dužnosnik ili djelatnik zabranom obavljanja dužnosti ili 
djelatnosti od tri mjeseca do dvije godine, a u posebno teškim slučajevima isključenjem 
iz HGS-a. 

Nedopuštenim sredstvima smatraju se lijekovi koji su na listi zabranjenih stimulativnih 
sredstava koju je utvrdio Međunarodni olimpijski odbor (IOC). 
 
Članak 45. 
Vrijeđanje i klevetanje 
Ako igrač, golfski  dužnosnik ili djelatnik kleveće ili vrijeđa i širi neistine o golfskog 
organizaciji, igraču, djelatniku, dužnosniku, sucu i dr. bit će kažnjen: 

 igrač: zabranom igranja od jednog do šest mjeseci,  

 djelatnik ili dužnosnik: zabranom vršenja dužnosti ili djelatnosti od šest mjeseci do 
jednu godinu dana, a u ponovljenom ili težem slučaju:  

 igrač: najmanje  tri mjeseca zabrane igranja,  

 djelatnik ili dužnosnik:  najmanje jednu godinu dana obavljanja djelatnosti ili dužnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Članak 46. 
Nepravilnosti kod registracije (upisa u registar) 
Igrač, golfski djelatnik ili dužnosnik  
koji pri registraciji (upisu u registar kod HGS-a) da lažne, netočne ili nepotpune podatke koji su 
odlučni za pravilan upis u registar, zatim prepravlja ili unosi netočne podatke u dokumentaciju 
za registraciju ili na bilo koji drugi način omogući protupravno provođenje registracije kaznit 
će se: 

 igrač, zabranom nastupa od tri mjeseca do godinu dana 

 djelatnik ili dužnosnik, zabranom obavljanja djelatnosti ili dužnosti od jedne do dvije 
godine 

Član Povjerenstva za registraciju sa čijim se je znanjem obavila nepravilna registracija, kaznit 
će se: 

 zabranom obavljanja dužnosti od jedne do dvije godine.  
 
Članak 47. 
Sucu koji:  

 neopravdano izostane s natjecanja za koje je delegiran, 

 ne ispunjava obvezu prijave Časnom sudu HGS-a prekršaja, igrača, dužnosnika ili ekipa, 

 iskazuje netočne podatke u prijavi protiv igrača, dužnosnika ili ekipe, 

 ne ispunjava dužnosti prema HGS-u, sprječava ili onemogućava rad tijela HGS-a, 

 ne provodi odluke HGS-a ili  

 ne ispunjava sudačke dužnosti na natjecanju 
kaznit će se zabranom suđenja na određeni rok  ili skidanjem s liste sudaca.  
U lakšim slučajevima može mu se izreći novčana kazna ili opomena. 
  
 
Članak 48. 
Otežavanje ispitnog postupka 
Tko disciplinskim  tijelima ili drugim tijelima golfske organizacije onemogućava utvrđivanje 
pravog činjeničnog stanja davanjem lažnih podataka ili neodazivanjem pozivu radi saslušanja, 
kaznit će se:  

 ukorom, a u težem slučaju:  

 igrač zabranom  nastupa do šest mjeseci 

 djelatnik ili dužnosnik, zabranom obavljanja djelatnosti ili dužnosti do dvije godine.  
Zbog neopravdanog neodazivanju pozivu disciplinsko tijelo može izreći suspenziju.  
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C. DISCIPLINSKI POSTUPAK  
 
IV. TIJELA DISCIPLINSKOG POSTUPKA  
 
Članak 49. 
Disciplinski postupak pokreću, provode i kazne izriče Časni sud HGS-a, te druga stegovna 
tijela klubova i drugih članica HGS-a. 
Statutima ili drugim aktima županijskih udruga ili Zagrebačke golfske udruge, klubova i drugih 
golfskih organizacija donesenim po tijelima upravljanja (skupštine ili izvršni odbori) određuju 
se tijela za provođenje stegovnog postupka na njihovom području i njihovoj nadležnosti. 
 
Članak 50. 
Disciplinski postupak iz nadležnosti HGS-a provodi Časni sud koji se sastoji od predsjednika 
Suda, i još dva člana koje imenuje Skupština HGS-a. U lakšim slučajevima u prvom stupnju 
Stegovni  postupak provodi sudac pojedinac, kao i u slučajevima ako je to propozicijama 
natjecanja određeno, a odluke donosi u skladu s ovim Pravilnikom. 
 
Članak 51. 
U lakšim slučajevima ili ako je to propozicijama natjecanja određeno u stegovnm 
postupku može odlučivati stegovni sudac pojedinac, koji donosi odluke u prvom stupnju u 
skladu sa ovim Pravilnikom. 
 
Članak 52. 
Disciplinski postupak  koji se provodi za prekršaje učinjene na igralištu ili izvan igrališta ako je 
prekršaj u vezi s igrom na igralištu odnosno u trenutku igranja pokreće se na prijavu osoba 
koje su službeni predstavnici na natjecanju (sudac, tehnički delegat, natjecateljska komisija, 
vođa natjecanja). Prijava mora biti upisana u Zapisnik o odigranom natjecanju i poslana u 
pisanom obliku Časnom sudu HGS-a u roku od 72 sata od završetka natjecanja (nakon objave 
rezultata natjecanja). 
Za lakše prekršaje u kojima može odlučivati sudac pojedinac, a  za koje isti  nije imenovan na 
drugi način, suca pojedinca za suđenje u prvom stupnju, imenovat će Izvršni odbor na prijedlog 
Časnog suda. O tim prekršajima u drugom stupnju odlučuje Časni sud. 
 
Članak 53. 
U Zapisniku natjecanja mora biti naveden prekršaj i  podaci o prekršitelju, te u privitku kratak 
činjenični opis prekršaja, okolnosti događaja i dokazi o počinjenom (prilozi, izjave, i sl.)  
Prekršitelj protiv kojeg je u zapisniku-dopisu podnesena prijava, mora o tome biti obaviješten 
pisanim putem s preslikom prijavnog zapisnika koji je poslan Časnom sudu HGS-a. 
Prekršitelj ima pravo u roku od pet radnih dana nakon primitka prijave poslati Časnom sudu 
svoje očitovanje. 
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Članak 54. 
Časni  sud HGS-a odlučuje u prvom stupnju u disciplinskom postupku i to kada je propisana 
kazna: 

a) za igrače 

 zabrana nastupanja u određenom razdoblju ili određenim natjecanjima 
b) za dužnosnike (sve ostale djelatnike) 

 zabrana obavljanja dužnosti za određeno razdoblje 
c) za ekipe i klubove: 

 isključenje iz natjecanja 

 zabrana nastupanja u natjecanju višeg ranga 

 zabrana nastupanja na nacionalnom prvenstvu  
Ako je u prvom stupnju odlučivao sudac pojedinac u drugom stupnju odlučuje Časni sud. 
U drugom stupnju u disciplinskom postupku u kojem je u prvom stupnju odlučivao Časni sud 
odlučuje Izvršni odbor HGS-a. Za rješavanje u disciplinskom  postupku u drugom stupnju 
Izvršni odbor može imenovati povjerenstvo iz redova svojih članova. 
 
Članak 55. 
Ako je član  Časnog suda, član,  dužnosnik ili sudac kluba protiv čijeg se igrača ili kluba, te 
ostalih subjekata vodi postupak, svaki sudionik ima pravo prije početka postupka tražiti 
njegovo izuzeće ako okolnosti upućuju na sumnju u nepristranost tog člana Časnog suda.  
O izuzeću odlučuje predsjednik HGS-a, nakon što dobije mišljenje predsjednika Časnog suda, 
a ako se traži izuzeće predsjednika, nakon dobivanja mišljenja druga dva člana Časnog suda. 
 
Članak 56. 
Kazneni udarci u tijeku igre ne smatraju se disciplinskom  mjerom prema ovom Pravilniku. 
 
Članak 57. 
Časni sud radi neovisno i nitko nema pravo utjecati na rad Časnog suda. 
Sva tijela HGS-a i njegovih članova dužna su dati sve tražene podatke i dokumentaciju 
potrebnu za provođenje disciplinskog postupka, kao i osigurati potrebne uvjete za optimalan 
rad Časnog suda. 
Svaki utjecaj ili prijetnja članovima Časnog suda ili povjerenstva predstavlja  teži disciplinski 
prekršaj.  
 
Članak 58. 
U disciplinskom postupku javnost je isključena.  
 
Članak 59. 
U postupku pred Časnim sudom ili povjerenstvom (Izvršnim odborom) optuženi za prekršaj 
ima pravo uzeti branitelja.  
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V. POKRETANJE I TIJEK POSTUPKA  
 
Članak 60. 
Disciplinski postupak se može pokrenuti:  

 prijavom suca,  

 prijavom voditelja natjecanja,  

 prijavom ekipe ili igrača 

 prijavom kluba ili druge golfske organizacije članice HGS-a 

 prijavom članova tijela upravljanja u klubovima, savezima i drugih dužnosnika,  

 po službenoj dužnosti.  
Prijava se podnosi u propisanom roku u pisanom obliku nadležnom disciplinskom tijelu, koje 
odlučuje o pokretanju postupka.  
 
Članak 61. 
Prije početka postupanja disciplinsko tijelo mora utvrditi da li je nadležno za vođenje 
disciplinskog postupka i odlučivanja u istom.  
Ako disciplinsko tijelo nije nadležno za rješavanje i odlučivanje povodom prijave, ustupit će 
bez odlaganja prijavu i ostali materijal nadležnom disciplinskom tijelu.  
U slučaju sukoba nadležnosti disciplinskih tijela niže razine odlučit će konačno Časni sud HGS-
a. 
 
Članak 62. 
Nakon što utvrdi nedvojbeno svoju nadležnost disciplinsko tijelo će najprije 
saslušati  prekršitelja, odnosno zatražiti od njega pisano izvješće.  
Ako prekršitelj nema prebivalište u mjestu sjedišta  disciplinskog tijela, saslušanje će se izvršiti 
zamolbenim putem ili zatražiti pisana izjava prekršitelja.  
Ako se prekršitelj ne odazove pozivu na saslušanje ili u traženom roku ne dostavi pisanu 
izjavu, smatrat će se kao da je saslušan ili dao pisanu izjavu, te odlučiti na temelju prijave i 
drugih dokaza te stanja predmeta. 
  
Članak 63. 
Disciplinski  postupak je hitan i u prvom stupnju mora završiti  najkasnije u roku od šest 
mjeseci.  
Ukoliko u roku iz prethodnog stavka ne bude donesena prvostupanjska odluka smatra se da je 
prijava u disciplinskom postupku odbačena i postupak obustavljen.  
 
Članak 64. 
Disciplinsko  tijelo provodi postupak saslušanjem počinitelja disciplinskog prekršaja, svjedoka, 
te prikuplja druge materijalne dokaze.  
U složenijim stvarima može konzultirati posebne stručnjake za određena područja kao što su 
vještaci i drugi.  
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VI. SUSPENZIJA 
 
Članak 65. 
Suspenzija se izriče radi prinude izvršenja pojedinih radnji u disciplinskom postupku ili koje je 
subjekt postupka dužan izvršiti ili dostaviti kakav dokument.  
Suspenzija se također izriče prema počinitelju težeg disciplinskog prekršaja, a naročito kod 
isključenja sa natjecanja ili fizičkog napada, odnosno uzimanja stimulativnih sredstava. 
Suspenziju izriče disciplinsko tijelo odlukom protiv koje nema prava žalbe. Suspenzija 
traje  mjesec dana, a može odlukom disciplinskog tijela biti produžena, ako to zahtjeva 
potreba vođenja ispitnog postupka radi donošenja odluke u disciplinskom postupku. Ili dok 
onaj od koga se očekuje izvršenje neke obveze istu ne izvrši.  
Suspenzija prestaje teci i prije isteka roka od  mjesec dana, ako  je obveza iz st.1 ovog članka 
ranije ispunjena. 
Suspenzija se može izreći prema igračima, djelatnicima ili dužnosnicima, klubovima i drugim 
golfskim organizacijama članicama HGS-a 
Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u vrijeme izvršenja kazne.  
Suspenzija počinje teći 48 sati nakon primitka odluke o suspenziji.  
 
 
VII. ODLUKE 
 
Članak 66. 
Ako se u tijeku postupka utvrdi da nema mjesta pokretanju i vođenju disciplinskog postupka, 
disciplinsko tijelo će rješenjem obustaviti postupak. Takva okolnost može biti prigovor zastare.  
Protiv odluke kojom se odbacuje prijava, podnositelj prijave ima pravo žalbe 
drugostupanjskom tijelu. 
 
Članak 67. 
O naknadi troškova prouzrokovanih disciplinskim postupkom odlučit će disciplinsko  tijelo koje 
provodi postupak. 
U pravilu troškovi disciplinskog postupka padaju na teret počinitelja disciplinskog prekršaja 
ako bude pravomoćno kažnjen za prekršaj. U slučaju oslobađajuće odluke troškove snosi onaj 
čije je disciplinsko  tijelo. 
 
Članak 68. 
Pravo na vođenje postupka za disciplinski prekršaj prestaje protekom vremena (zastarom).  
Pravo na disciplinski progon počinitelja prestaje ako je od dana disciplinskog prekršaja pa do 
podnošenja prijave prošlo više od dva mjeseca. Za  prekršaje učinjene u svezi davanja 
podataka i nepravilnosti kod registracije, podmićivanja te financijskih nepravilnosti prijava se 
ne može podnijeti ako je od dana počinjenja prekršaja do podnošenja prijave protekla jedna 
godina. 
Apsolutna zastara nastupa protokom dvije godine od dana učinjenog disciplinskog  prekršaja.  
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Članak 69. 
Nakon što dokazni postupak bude okončan disciplinsko tijelo će donijeti odluku o krivnji 
počinitelja za disciplinski  prekršaj, o kazni i o troškovima. 
Odluka se mora izraditi odmah a u složenijim slučajevima u roku od 15 dana.  
Odluka kojom se počinitelj proglašava krivim ili oslobađa krivnje sadrži uvod, izreku, 
obrazloženje, odluku o troškovima i pouku o pravnom lijeku, te naredbu o dostavi.  
 
Članak 70. 
Pisana odluka se mora odmah a najkasnije u roku d 48 sati dostaviti zainteresiranim stranama 
uz dokaz o iskazanoj dostavi o prijemu onoga kome je dostava izvršena. Ekipama i odgovornim 
osobama odluka se predaje preko kluba čiji su članovi i to preporučenom poštom ili 
elektroničkom poštom ili faksom. 
 
Članak 71. 
Protiv odluke u disciplinskom postupku nezadovoljna strana ima pravo žalbe 
drugostupanjskom disciplinskom tijelu u roku od 8 dana od dana primitka pismenog otpravka 
odluke u disciplinskom postupku.  
Žalba se podnosi putem prvostupanjskog disciplinskog tijela.  
 
 
 
Članak 72. 
Prvostupanjsko disciplinsko tijelo kada primi žalbu ispitat će da li je žalba stigla u predviđenom 
roku, da li je potpuna i ima li kakvih nedostataka. U slučaju nedostataka bez čijih se otklanjanja 
ne bi mogla žalba rješavati, prvostupanjsko disciplinsko  tijelo će pozvati podnositelja žalbe da 
otkloni nedostatke, pa ako to ne učini žalbu će kao nepotpunu odbaciti. Isto tako će učiniti i sa 
žalbama podnijetim od neovlaštenih osoba ili tijela ili nepravodobnim žalbama. 
Uredno podnesenu žalbu prvostupanjsko disciplinsko tijelo će zajedno sa cijelim 
prvostupanjskim predmetom dostaviti neodložno drugostupanjskom Disciplinskom  tijelu.  
 
Članak 73. 
Ako prvostupanjsko disciplinsko  tijelo po primitku žalbe utvrdi  na temelju žalbenih navoda 
može preinačiti svoju odluku i time udovoljiti žalbi. U tom slučaju žalba se ne dostavlja 
drugostupanjskom disciplinskom tijelu, već se odluka dostavlja žalitelju kao prvostupanjska 
odluka, protiv koje žalitelj ima ponovno pravo žalbe. 
 
Članak 74. 
Žalbu mogu podnijeti:  

 kažnjeni,  

 podnositelj prijave,  

 klub čiji je član kažnjen,  

 Savez čiji je djelatnik ili dužnosnik kažnjen,  

 branitelj.  
 
Članak 75. 
Žalba na odluku o kazni kojom je počinitelju izrečena zabrana nastupanja ili obavljanja 
djelatnosti i dužnosti u golfskoj organizaciji ne zadržava izvršenje kazne. 
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Članak 76. 
Rješavajući i odlučujući po žalbi drugostupanjsko disciplinsko tijelo može prvostupanjsku 
odluku:  

1) potvrditi,  
2) ukinuti u cijelosti ili djelomično,  
3) preinačiti.  

Drugostupanjsko disciplinsko tijelo će prvostupanjsku odluku ukinuti i vratiti na odlučivanje 
prvostupanjskom tijelu ako činjenično stanje nije u potpunosti i valjano utvrđeno. Ako je 
drugostupanjsko tijelo utvrdilo da je u prvom stupnju odlučivalo stvarno nenadležno tijelo, 
uputit će čitav predmet na odlučivanje nadležnom prvostupanjskom tijelu. Drugostupanjsko 
tijelo može djelomično potvrditi prvostupanjsku odluku a djelomično ukinuti i opet vratiti 
prvostupanjskom tijelu. 
U dijelu u kojem je potvrđena prvostupanjska odluka postaje pravomoćna i može se izvršiti.  
Drugostupanjsko tijelo će prvostupanjsku odluku preinačiti u slučaju da je činjenično stanje 
valjano utvrđeno ali je pogrešno ocijenjeno i pogrešno primijenjen materijalni propis.  
Drugostupanjski postupak mora završiti najkasnije u roku od tri mjeseca.  
Odluka drugostupanjskog tijela dostavlja se prvostupanjskom tijelu, koje je dužno odmah bez 
odlaganja dostaviti zainteresiranim stranama. Ujedno se vraća čitav predmet radi arhiviranja.  
Prvostupanjska disciplinska  tijela vod skrb o izvršavanju kazna te vode evidenciju o izrečenim 
kaznama.  
U drugostupanjskom odlučivanju ne može sudjelovati sudac ili član povjerenstva koji je 
sudjelovao u odlučivanju, o istom predmetu, u prvom stupnju.  
 
 
VIII. PONAVLJANJE POSTUPKA  
 
Članak 77. 
Ponavljanje postupka može se tražiti:  

a) ako se odluka temelji na lažnim dokumentima, a to se otkrije naknadno nakon što je 
postupak dovršen, 

b) ako se saznaju činjenice i okolnosti koje nisu bile poznate ili dostupne za vrijeme 
trajanja disciplinskog postupka, a za koje se doznalo tek po pravomoćnosti odluke. 

Ponavljanje postupka pokreće se prijedlogom koji se podnosi prvostupanjskom tijelu.  
Pravo podnošenja prijedloga za ponavljanje postupka pripada osobama i tijelima kao za 
podnošenje žalbe.  
Pravo za podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka može se podnijeti u roku od mjesec 
dana od saznanja za razloge podnošenja prijedloga, ali ne kasnije od jedne godine dana od 
datuma pravomoćnosti odluke. 
Prvostupanjsko disciplinsko tijelo kada primi prijedlog za ponavljanje postupka odmah će ga 
uputiti sa čitavim predmetom drugostupanjskom Disciplinskom tijelu  radi donošenja odluke 
o ponavljanju postupka. 
 
 
 
 
 



18 
 

IX. IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE  
 
Članak 78. 
Ublažavanje pravomoćno izrečene kazne u disciplinskom postupku dopušteno je kad se pojave 
okolnosti kojih nije bilo kad se izricala kazna. Također kada se iz izvješća disciplinskog  tijela 
koje prati izvršenje kazne može zaključiti da je i do sada izdržana kazna postigla svoju svrhu 
kažnjavanja. 
Molba za izvanredno ublažavanje kazne upućuje se najvišem tijelu (Skupštini). Molba se 
može podnijeti ako je proteklo vrijeme od jedne polovine izrečene kazne. 
Molbu za izvanredno ublažavanje kazne može podnijeti igrač, djelatnik ili dužnosnik kojemu 
je kazna izrečena, njegov branitelj. 
Molbu za izvanredno ublažavanje kazne za osobe kojim je izrečena kazna trajnog isključenja iz 
golfske organizacije može se podnijeti protekom dvije godine od dana pravomoćnosti odluke. 
Molba se podnosi Skupštini najmanje 15 dana prije održavanja  sjednice, a ako je 
Skupština sazvana u kraćem roku i kasnije, ali ne manje od 8 dana. 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 
Članak 79. 
Ovlašćuje se Izvršni  odbor HGS-a da daje upute za primjenu ovog Disciplinskog pravilnika. 
Izvršni odbor utvrdit će tarifu novčanih kazni po ovom Disciplinskom pravilniku. Izvršni odbor 
može utvrditi i troškove vođenja stegovnog postupka.  
Izvršni odbor HGS-a osigurat će administrativnu i tehničku podršku i osigurati druge uvjete 
za rad Časnog suda HGS-a. 
Operativne poslove u disciplinskom postupku obavlja tajnik HGS-a ili osoba koju on imenuje. 
 
Članak 80. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana kada ga objavi 
Izvršni odbor HGS-a. 
 
Usvojeno 27.04.2016. 
   


