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SPORTSKO PENJAČKI KLUB MARULIANUS 

 

PRAVILNIK  
ZA NATJECATELJE KLUBA 

 
 
 

(I) OPĆENITO 
1.0 Ovim pravilnikom definira se djelovanje natjecateljskog tima SPK Marulianus. 
 
1.1 Natjecateljski tim SPK Marulianus sastoji se od dvije uzrasne kategorije: 

Natjecateljski seniorski tim- članovi tima mogu biti najbolji natjecatelji u Klubu koji su 
prema svojoj dobi u seniorskoj kategoriji i koji ispunjavaju sve uvjete koje propisuje KSP 
HPS i IFSC. 
Natjecateljski tim za mlađe kategorije - članovi tima mogu biti najbolji natjecatelji u 
Klubu koji prema svojoj dobi spadaju u mlađe kategorije i koji ispunjavaju sve uvjete koje 
propisuje KSP HPS i IFSC. 

 
 
(II) VODSTVO NATJECATELJSKOG TIMA 

2.1 Vodstvo natjecateljskih timova su treneri SPK Marulianus. Vodstvo timova je 

odgovorno za seniorski tim i za mladi tim.  
2.2 Vodstvo natjecateljskih timova mogu biti i članovi uprave Kluba, koji sudjeluju u 

radu Kluba općenito. 
2.3 Vodstvo natjecateljskih timova izrađuje godišnji plan i program timova za tekuću 

godinu, te daje na uvid IO SPK Marulianus, koji program verificira i potvrđuje. 
 
(III) DUŽNOSTI VODSTVA TIMOVA 

3.1 Odgovorno je za sve u i oko natjecateljskih timova. 
3.2 Za svoj rad odgovara IO SPK Marulianus. 
3.3 Skrbi za pozitivnu i sportsku atmosferu unutar timova. 
3.4 Skrbi o disciplini i sigurnosti u i oko timova. 
3.5 Ne iznosi u javnost probleme i politiku rada timova unutar Kluba. 
3.6 Pravovremeno izvješćuje članove timova o planiranim aktivnostima. 
3.7 Dostavlja IO SPK Marulianus godišnji plan i program timova koji obuhvaća sve 

aktivnosti kao što su planirana natjecanja, pripreme, zajednički treninzi i organizirana 
lokalna natjecanja, te eventualne troškove kotizacija ili sl. koje pokriva Klub. 
3.8 Vrši selekciju natjecatelja i potencijalnih članova timova.  



Tončićeva 1/2; 21000 SPLIT

Žiro račun: 2360000-1101420308; 

MB.: 0231126; OIB:36220710142

s p o r t s ko p e n j a č k i k l u b

info@marulianus.hrwww. .hr Mob.: 091 529 5990

3.9 Upoznato je detaljno s natjecateljskim pravilnikom KSP HPS i IFSC i vrši 
informiranje članova timova. 
3.1.0 Skrbi za fotografiranje natjecatelja i vrši odabir fotografija prema sponzorima. 

3.1.1 Skrbi da svi članovi timova na natjecanjima imaju službenu odjeću Kluba. 
3.1.2 Organizira treninge na umjetnoj stijeni i na prirodnim penjalištima. 

3.1.3 Obavezno je odraditi birokratske poslove prije, za vrijeme i poslije natjecanja. 
3.1.4 Vodi evidenciju i sprema sve podatke i dokumente vezane uz natjecateljske 

timove.  
3.1.5 Po potrebi osigurava video zapise sa treninga. 
3.1.6 Skrbi da trening bude odrađen kako dolikuje treningu natjecateljskog tima. 

3.1.7 Brine da se anuliraju  eventualni nedostatci, nepredviđene situacije, potrebe. 
3.1.8 Organizira službene sastanke Vodstva timova. 

3.1.9 Upravlja novčanim sredstvima timova, odobrenim od IO SPK Marulianus. 

3.2.0 Izvješćuje IO SPK Marulianus o utrošenim sredstvima. 

3.2.1 Vodi evidenciju natjecanja i rezultata natjecatelja na državnim prvenstvima. 
3.2.2 Daje izvješća o natjecateljskim timovima za javnost. 

3.2.3 Na kraju sezone daje izvješće o stanju u natjecateljskim timovima. 
 

  
  
 

(IV) SASTAV TIMOVA 
4.0 Natjecateljske timove SPK Marulianus čine natjecatelji koji su hrvatski državljani, 

koji su članovi Kluba i koji ispunjavaju uvjete za člana Natjecateljskog tima.  
 

4.1 Izbor članova timova vrše Treneri Kluba u dogovoru sa ostalim članovima vodstva 
Kluba. Izabranu ekipu potvrđuje IO SPK Marulianus. 

 
4.2 Radu i treninzima timova mogu biti prisutni i potencijalni kandidati za 

natjecateljski tim koje odredi trener, kako bi se naknadno lakše prilagodili 
timskom radu. 

 

4.3 Kriteriji za izbor natjecatelja su: 
- Rezultati natjecanja nacionalnog prvenstva  

- Rezultati s Revijalnih natjecanja  
- Neka druga natjecanja (lokalna ili mastersi) gdje su možda nastupali 

individualno 
- Rezultati u prirodnoj stijeni 
- Treninzi općenito 

- Stručna procjena Vodstva timova 
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(V) OBAVEZE I DUŽNOSTI ČLANOVA NATJECATELJSKIH TIMOVA 

Osigurava Klub: 

5.0 Organiziran prijevoz na pripreme i natjecanja. 
5.1 Uredna i jednoobrazna odjeća sa Klupskim obilježjima i sponzorima. 

5.2 Stručno vodstvo na zajedničkim pripremama, treninzima i natjecanjima. 

Dužnosti članova natjecateljskih timova: 

5.3 Da časno predstavlja Klub na svim natjecanjima, međunarodnim i domaćim, te svim 

ostalim sportskim penjačima služi kao uzor. 

5.4 Da se ponaša u skladu sa Pravilnikom za natjecatelje koji mu(joj) predoči Vodstvo Kluba 

ili treneri. 
5.5 Sudjelovanje na svim marketinškim i sponzorskim aktivnostima. 

5.6 Da sudjeluje predano na pripremama i natjecanjima. 

5.7 Da klupski ustroj i eventualne nedostatke u tom pogledu ne iznosi van tijela Kluba.  

5.8 Da ima pozitivan pristup i odnos prema svim ostalim članovima tima, ali i Kluba općenito. 

5.9 Nikada i ničim ne smije ugroziti svoj ili rezultat svoga kolege ili cijelog tima. 
5.10 Da u zadanom roku podmiri sve eventualne financijske obveze. 

5.11 Da na vrijeme izvijesti Vodstvo tima o svim eventualnim promjenama i ozljedama ili 

bolestima. 

5.12 Da je uredan, čist i uvijek u odori Kluba kada je natjecateljski tim na okupu. 

5.13 Da ravnopravno sudjeluje u radu natjecateljskog tima. 

5.14 Da daje prijedloge Vodstvu kako bi se uvjeti i rad u timu poboljšali. 

5.15 Da iznese eventualne probleme, osobne ili skupne u pogledu tima ili njegovog rada. 

 

 

(VI) DISCIPLINSKE MJERE 
6.0U slučaju nepoštivanja ovog pravilnika, natjecatelju se izriče stegovna mjera sa 

djelomičnim ili potpunim oduzimanjem privilegija koje ima kao član, ili ga se u potpunosti 

isključuje iz tima, a ukoliko je prekršaj ozbiljniji, IO ga isključuje iz svih struktura Kluba.  

6.1 Kod manjih prekršaja pravilnika o stegovnoj mjeri odlučuje Vodstvo tima, a u slučaju 

ozbiljnog kršenja pravilnika, o stegovnim mjerama odlučuje IO SPK Marulianus, a na osnovu 
izvješća Vodstva tima. 

6.2 Vodstvo tima ima ovlasti člana tima odmah isključiti iz tima u slijedećim slučajevima: 

- Uživanje cigareta, alkohola ili droga kada traju aktivnosti ili obaveze timova. 
- Namjernog zaoštravanja međuljudskih odnosa unutar tima. 

- Neprimjereno i nedostojno ponašanje tijekom natjecateljskih dužnosti. 

- Nepoštivanje ili ignoriranje Vodstva timova. 

- Svih drugih postupaka radi kojih dolazi u pitanje ugled SPK Marulianus. 
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(VII) RAD NATJECATELJSKIH TIMOVA 
7.0Rad Natjecateljskih timova nadzire IO SPK Marulianus. 
7.1 Vodstvo timova po završetku sezone izvješćuje IO SPK Marulianus  o svom radu, o čemu 
IO SPK Marulianus  daje svoje stručno mišljenje. 
7.2 Mandat Vodstva timova propisan je Statutom Kluba. Ukoliko IO SPK Marulianus  nije 
zadovoljan radom Vodstva tima, može reagirati sukladno Statutu Kluba. 
7.3 Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi IO SPK Marulianus. 
7.4 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja. 
 
 
IZVRŠNI ODBOR 
SPK MARULIANUS 

Prosinac 2011. 
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