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OP A PRAVILAĆ  

 
I. NATJECANJE 

 
lanak 1.Č  

Hrvatski Tiplerski Savez je oblik dobrovoljnog udruživanja više 
sportskih tiplerskih klubova sa sjedištem na podru ju Republike č

Hrvatske. 
Cilj Hrvatskog Tiplerskog Saveza je da je da organiziranim radom širi 
i unapre uje tiplerski šport u Hrvatskoj, a jedna od glavnih djelatnosti đ

mu je da organizira sustav natjecanja u dužini leta sa golubovima 
Engleskim Tiplerima. 

 
lanak 2.Č  

HTS svake godine organizira etiri trke za stare i etiri za mlade č č
golubove. Natjecanja se održavaju isklju ivo subotom, nedjeljom i č

blagdanima te po strogo utvr enim pravilima letenja propisanim ovim đ
pravilnikom, a u skladu su s engleskim pravilima letenja (NTU). 

 
lanak 3.Č  

Natjecanja sa starim golubovima ili seniorima  održavaju se isklju ivo č
u mjesecima travanj, svibanj, lipanj, a sa mladim golubovima ili 

juniorima, u srpnju,kolovozu i rujnu.. 
Mlade ptice ne mogu letjeti u seniorskom dijelu natjecanja i obrnuto. 

 
lanak 4.Č  

Mladi golubovi su oni koji nose prstenje teku e godine i to prstenje ć
nije dozvoljeno stavljati starim golubovima. 

Svaka takva ili sli na radnja predstavlja disciplinsku povredu.č  
 

 
lanak 5.Č  

Natjecateljsko jato može brojiti najmanje tri(3), a najviše 
dvadeset(20) golubova koji moraju nositi zatvoreno prstenje HTS-a 
odnosno oznaku koju je odredio savez.Prstenje mora biti na vrijeme 

dostavljeno, o emu vodi brigu predsjedništvo HTSč -a 
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II. TERMINI NATJECANJA 
 

lanak 6.Č  
Zvani ne termine odre uje predsjedništvo HTSč đ -a. Sve njihove odluke 
moraju biti u okviru ovog pravilnika.Utvr eni termini se na vrijeme đ
moraju dostaviti svim klubovima najkasnije 30 dana prije po etka č
natjecanja. 

 
lanak 7.Č  

Natjecanja sa seniorima održavaju se subotama i nedjeljama po 
utvr enim mjesecima (Travanj, Svibanj i Lipanj)đ  
Natjecanja sa juniorima održavaju se subotama i nedjeljama po 
utvr enim mjesecima (Srpanj, Kolovoz i Rujan).đ  
 
Po etak natjecanja po mjesecima je slijede i:č ć  
Travanj – start u 5:30                            Srpanj – start u 4:30 
Svibanj – start u 4:30                            Kolovoz – start u 5:30                  
Lipanj – start u 4:00                             Rujan – start u 6:00 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kup- (natjecanje povodom Dana Državnosti u RH 25. lipnja) 
Zadnji vikend u svibnju  (subota i nedjelja)             start u 4:30 
Najduži dan – (natjecanje koje se održava subotom i nedjeljom koji su 
najbliži danu prelaska prolje a u ljeto.                   ć start u 4:00 
Me unarodno mladiđ  – (natjecanje sa juniorima koje se održava 
prvog vikenda u srpnju.                                          start u 4:00 
Spomen trka- (natjecanje posve eno svim preminulim lanovimać č  
HTS-a, a održava se na blagdan Velika Gospa 15.kolovoza, odnosno 
najbližom subotom i nedjeljom.)                            start u 5:30 
 
U jednoj natjecateljskoj sezoni natjecatelj može prijaviti najviše osam 
letova i to: 
- Iz seniorskog djela: dva seniorska leta,Kup i Najduži dan. 
- iz juniorskog djela: dva juniorska leta, Me unarodno mladi i đ
Spomen trka. 
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III.NAGRADE 
 

lanak 8.Č  
Nagrade se dodjeljuju za slijede e postignute rezultate a o njima ć

kona nu odluku donosi predsjedništvo HTSč -a 
 

 3 najduža leta sa seniorima (pehar + diploma) 
 3 najduža leta sa juniorima (pehar + diploma) 
 pobjednik za kup. najduži dan, me unarodno mladi i spomen đ

trku (pehar + diploma)     
    Za kup natjecanje pobjedniku se dodjeljuje prijelazni pehar        
kojeg natjecatelj osvaja u trajno vlasništvo za tri uzastopne  
pobjede. 
 Ukupni pobjednik u natjecateljskoj sezoni je natjecatelj  iji č
golubovi iz najviše etiri ili manje letova naprave najve i zbroj č ć

sati provedenih u zraku..Nagra uje se peharom i diplomom.đ  
 

Diplomom se nagra uju svi letovi od deset(10) i više sati sa đ
seniorima, kao i osam(8) i više sati sa juniorima. 
Letovi kra i od deset(10) sati seniori i osam(8) sati juniori ne ć
nagra uju se , ni kao pobjednici.đ  
 

IV.NATJECATELJ 
 

lanak 9.Č  
Na natjecanju u dužini leta sa golubovima «Engleskim tiplerima» 
mogu sudjelovati lč anovi klubova koji su ispunili obveze prema 

Hrvatskom Tiplerskom Savezu, lanarinu i natjecateljski ulog po č
svakom prijavljenom letu. Uplate se vrše na žiro ra un saveza i ne č

vra aju se iz bilo kojeg razloga.ć  
O njihovoj visini, na inu i roku uplate odlu ujč č e predsjedništvo. 

 
lanak 10.Č  

lan kluba kojemu je izre ena mjera zabrane natjecanja, ne može Č č
sudjelovati ni na jednom natjecanju koje organizira HTS. 
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lanak 11.Č  
Prijave za natjecanje i natjecateljski ulog, lanovi klubova predaju č
svojoj klubskoj natjecateljskoj komisiji koja odre uje suce, izra uje đ đ

raspored su enja i šalje ih tajniku saveza u roku koji odredi đ
predsjedništvo. Raspored natjecanja objavljuje se u Glasilu saveza. 

 
lanak 12.Č  

Ukoliko natjecatelj odustane od natjecanja, dužan je na vrijeme 
obavjestiti svoju klubsku natjecateljsku komisiju kako bi ova 

pravovremeno obavijestila saveznog suca natjecanja. 
Troškovi koji bi nastali neodjavljivanjem trke, snosi natjecatelj. 

 
lanak 13.Č  

Natjecateljske zapisnike kao i ostale tiskanice osigurava HTS i 
pravovremeno ih dostavlja klubovima na njihov zahtjev. 

 
V. SUDAC 

 
lanak 14.Č  

Svaki natjecatelj mora imati suca odre enog od natjecateljske đ
komisije kluba. 

Suci mogu biti lanovi klubova koji su ispunili obveze prema HTSč -u, 
imaju navršenih 16 godina i nisu u rodbinskim vezama sa 

natjecateljem. lan kluba koji je pod suspenzijom, ne može biti sudac Č
ni na jednom natjecanju golubova ove vrste. 

 
lanak 15.Č  

Sudac koji je opravdano sprje en suditi na natjecanju za koje je č
odre en, mora na i odgovaraju u zamjenu koju đ ć ć mu odobri 

natjecateljska komisija kluba, a ista o svakoj promjeni izvještava 
saveznog suca natjecanja. 

Protiv suca koji se neopravdano ne odazove su enju za koje je đ
odre en, pokrenut e se disciplinski postupak na prijedlog đ ć

natjecatelja ili klubske natjecateljske komisije 
 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com


VI. REGULARNOST NATJECANJA 
 

lanak 16.Č  
Za regularnost natjecanja i dosljedno provo enje pravilnika uz đ

natjecateljske komisije klubova, brine se savezni sudac natjecanja. 
Savezni sudac natjecanja donosi odluke isklju ivo u skladu s č

natjecateljskim pravilnikom HTS-a i one su kona ne.Za svoj rad č
odgovoran je skupštini HTS-a. 

 
lanak 17.Č  

Ukoliko procjeni da je to potrebno može vršiti kontrolu sam ili 
odrediti dopunskog suca (kontrolora) koji vodi posebni zapisnik i 

dostavlja ga saveznom sucu. 
Kontrole može vršiti klub klubu, s tim da kontrolor nije obvezan do i ć

na sam start, no mora ostati do kraja leta. 
 

lanak 18.Č  
U slu aju  bilo kakvih propusta u natjecanju, savezni sudac može č

poništiti let i ovlašten je podnijeti prijedlog za pokretanje 
disciplinskog postupka komisliji HTS-a protiv suca ili natjecatelja koji 

ne poštivaju natjecateljski pravilnik. 
 

lanak 19.Č  
U izuzetnim situacijama saveznog suca mijenja predsjedništvo HTS-a. 

 
 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

lanak 20.Č  
- Natjecatelj koji nije zadovoljan radom suca dostavlja pismeni 

prigovor klubskoj natjecateljskoj komisiji u roku 15 dana. 
- Ukoliko nije zadovoljan radom kontrolora, pismeni prigovor 

podnosi saveznom sucu natjecanja 
- Na odluke i rad saveznog suca, pismeni prigovor u roku 15 dana 

od primitka odluke,podnosi se predsjedništvu HTS-a 
Ako natjecatelj tako ne postupi, a svoje nezadovoljstvo iskazuje 
prepri avanjem i kleveč tama, protiv njega e se pokrenuti ć
disciplinski postupak na prijedlog osobe ili tijela saveza. 
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lanak 21.Č  
Sankcije prema fizi koj ili pravnoj osobi mogu se izre i ukoliko se č ć

nepoštivaju odredbe statuta i natjecateljskog pravilnika HTS-a. 
Disciplinska komisija provodi mjere koje su regulirane disciplinskim 

pravilnikom. 
 

lanak 22.Č  
Predsjednik HTS-a vodi brigu o izvršavanju odluka i zaklju aka tijela č

HTS-a. 
 

lanak 23.Č  
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja i za njegovo 

tuma enje nadležna je skupština č  HTS-a. 
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PRAVILA LETENJA 
po 

(FLYING RULES – NTU ENGLAND) 
I.OBVEZE NATJECATELJA I SUCA 

 
lanak 1.Č  

Prije po etka natjecanja natjecatelji i suci moraju znati pravila č
letenja HTS-a i tokom natjecanja dosljedno ih se pridržavati. 

 
lanak Č 2. 

Sudac je dužan do i na mjesto natjecanja prije službeno utvr enog ć đ
starta kako bi stigao pregledati golubove koji se natje u,da bi utvrdio č

brojeve prstenja, godinu legla i boju golubova. 
Sudac može sam popuniti zapisnik ili popunjavanje zapisnika 

prepustiti natjecatelju. 
Svaka stavka u natjecateljskom zapisniku mora biti to no č
popunjena.U protivnom natjecatelj e biti diskvalificiran.ć  

Po završetku natjecanja sudac je obvezan provjeriti prstenje golubova 
koji su letjeli. 

Natjecateljske komisije klubova dužne su ovjeriti zapisnike i poslati ih 
saveznom sucu natjecanja najkasnije do prvog etvrtka nakon č

leta.Kao mjerilo se gleda datum na poštanskom pe atu.č  
 

lanak 3.Č  
Prije starta svi suci i kontrolori moraju uskladiti satove po RTV 

vremenu, s tim da kontrolori imaju pravo kontrolirati satove sudaca 
prije, u toku i po završetku natjecanja te prijaviti svaki sumnjiv slu aj.č  
 

lanak 4.Č  
Na startu i za vrijeme leta sudac odre uje mjesto sa kojeg ima najbolji đ

pregled, a sa kojeg ne utje e na let golubova.č  
 

lanak 5.Č  
Sudac ne smije napustiti mjesto su enja prije nego što na e đ đ

zamjenu.U tom slu aju sudac i zamjenik moraju unijeti u zapisnik č
vrijeme su enja te se obavezno potpisati.U protivnom e natjecatelj đ ć

biti diskvalificiran. 
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lanak 6.Č  
Ako sudac na e razloge za diskđ valifikaciju, mora s njima upoznati 

natjecatelja prije nego napusti mjesto natjecanja. 
 
 

II. START GOLUBOVA 
 

lanak 7.Č  
U slu aju nedolaska suca na start, natjecatelj može na i najbližeg č ć

zamjenika koji može biti sudac i u tom slu aju dozvoljeno mu je č
odga ađ nje starta u roku od jednog sata (60') od službeno odre enog đ

starta.Odluku o vremenu starta priop ava sucu.U ovom slu aju ć č
natjecatelj o promjeni izvještava natjecateljsku komisiju kluba, a ova 

saveznog suca natjecanja. 
 

lanak 8.Č  
Svi golubovi moraju biti na uzletištu u to no odre eno vrijeme, a suci č đ
moraju zauzeti mjesto sa kojeg mogu najbolje kontrolirati ispravan i 

pravovremen start golubova. 
 

III. LET GOLUBOVA 
 

lanak 9.Č  
Natjecatelju je dopuštena odgoda starta od dva puta po petnaest 

minuta. 
 

lanak 10.Č  
Ako nakon starta ili za vrijeme natjecanja  golub ili cijelo jato, sleti 

izvan kruga od 65m od golubinjaka, natjecatelj e biti diskvalificiran.ć  
 

lanak 11.Č  
Golubovi ne smiju biti van vidokruga suca više od jednog sata, van 
vidokruga mogu biti u prva dva sata nakon starta. Ako se golubovi 

pojave u vidokrugu u trajanju drugog sata te ponovo odlete, sudac ih 
mora vidjeti najkasnije za jedan sat od trenutka kada su zadnji put 
vi eni.Ovo se odnosi na jednog ili više natjecateljskih golubova, đ

odnosno cijelo jato. 
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lanak 12.Č  

 Vrijeme razdvajanja sudac mora odmah upisati, a ako se golubovi ne 
spoje u zadanom roku let se diskvalificira. 

 
lanak 13.Č  

Ako golubovi u toku dana ili no i sami slete na golubinjak ili u krugu ć
od 65m od golubinjaka, sudac e upisati vrijemeć  silaska prvog goluba 

i od tog trenutka biti e im dozvoljen samo jedan sat da u u u ć đ
golubinjak te da im sudac provjeri prstenje. 

 
lanak 14.Č  

 Ako golubovi lete zajedno i natjecatelj odlu i prekinuti let, mora o č
tome obavijestiti suca. Ako sudac primjeti da je natjecatelj dao bilo 
kakav znak za spuštanje golubova ( droper i dr.) to vrijeme upisuje 

kao rezultat natjecanja. 
Od tog trenutka ima sat vremena da golubove spusti i uvede u 

golubinjak. 
 

lanak 15.Č  
Slijetanje prvog goluba ili trenutak kada natjecatelj baci dropera ili 

da neki drugi znak za spuštanje, sudac upisuje kao vrijeme jata. 
Paljenje svjetla nije znak za spuštanje golubova. 
 

lanak 16.Č  
Svaka radnja koja  može utjecati na golubove pri letu, smatrati e se ć

znakom za spuštanje i sudac e zabilježić ti to vrijeme u zapisnik. 
 

lanak 17.Č  
Golubovi tipleri ne mogu se koristiti kao «droperi» odnosno znak za 

prekid leta. 
 

lanak 18.Č  
Ako bilo kakav golub koji se ne natje e sleti na natjecateljev č

golubinjak na dan natjecanja, natjecatelju je dozvoljeno da ga uvede 
u golubinjak ali samo uz prisustvo suca.U tom slu aju ne mogu se č

koristiti droperi. 
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lanak 19.Č  

Natjecatelj koji namjerno ili nenamjerno dopusti da mu prije starta ili 
za vrijeme natjecanja iz golubinjaka izleti jedan ili više golubova 

tiplera, a koji se ne natje u, biti e odmah diskvalificiran.č ć  
 

lanak 20.Č  
Ako bilo koja osoba prije po etka natjecanja unosi nemir odnosno č

izaziva strah kod golubova, to kasnije može biti razlog 
diskvalifikacije.Tako er to može uzrokovati ponovno polijetanje đ

golubova koji su sletjeli i trebaju biti uvedeni u golubinjak. 
Isto tako, natjecatelj koji bilo kakvim nedopuštenim radnjama utje e č

na let golubova za vrijeme leta, biti e diskvalificiran.ć  
 

lanak 21.Č  
U slu aju spornih situacija koje nisu obuhva ene ovim leta kim č ć č

pravilima, sudac e pokušati riješiti na licu mjesta i tu odluku unijeti u ć
zapisnik.Kona nu odluku donosi savezni sudac natjecanja.č  

 
lanak 22.Č  

Natjecatelj koji na bilo koji na in ometa ili vrije a suca ili kontrolora č đ
koji su na dužnosti, biti e diskvalifć iciran. 

 
 
 
 

 
Predsjedavaju i skupštineć  

Predsjednik HTS-a 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, dana 18.12.2005. 
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