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UVOD
Da bi se udovoljilo svim pravilima i propisima HRRS-a, na svim natjecanjima HRRS-a djeluju različiti dužnosnici
s različitim odgovornostima, kompetencijama i ovlaštenjima. Svaki od dužnosnika ima svoje predodređene
zadatke te je važno da ih svi razumiju kako bi bilo jasno tko što radi, te kako bi se izbjegle nejasne situacije i
potencijalni sporovi na natjecanjima. Vrlo je važno da svaka osoba, koja vrši bilo kakvu službenu dužnost na
određenom natjecanju HRRS-a bude jasno upoznata s dodijeljenom joj „ulogom“, te da se ponaša u skladu s
istom. U slučaju bilo kakvog spora, nadležni dužnosnik je uvijek delegat natjecanja (glavni sudac).

Dužnosnici na natjecanjima HRRS-a:
•

Delegat natjecanja: odgovoran je za nadziranje i kontrolu natjecanja – usklađenost uvjeta prije i tijekom
natjecanja s važećim pravilima i odredbama HRRS-a, kao i ugovorom između HRRS-a i organizatora
natjecanja. Također je odgovoran za nadziranje i kontrolu rada natjecateljskog vodstva, kao i etičko
ponašanje svih prisutnih članova HRRS-a (dužnosnici, natjecatelji, organizator). Dužnosti delegata
natjecanja opisane su Natjecateljskim pravilnikom i njegovim prilozima.

•

Delegat – tehnički sudac: odgovoran je za nadziranje i kontrolu natjecatelja dok plešu kako bi osigurao
poštivanje svih važećih pravila HRRS-a. Dužnosti delegata natjecanja opisane su Natjecateljskim
pravilnikom i njegovim prilozima.

•

Voditelj računalne obrade podataka: odgovoran je za pravilno izračunavanje rezultata korištenjem
važećeg WRRC/HRRS-ovog programa. U slučajevima kada je potrebno tumačenje ili interpretacija pravila,
voditelj računalne službe nije ovlašten samostalno donositi službene odluke već istu mora zatražiti od
delegata natjecanja.

•

Suci: odgovorni su za objektivnu i profesionalnu procjenu izvedbe natjecateljskih parova/formacija u
skladu s važećim pravilima i odredbama HRRS-a.

Delegat natjecanja – glavni sudac:
Opće načelo:
•

Delegat natjecanja nadzire i kontrolira održavanje natjecanja HRRS-a za koje je delegiran kako bi osigurao
primjenu svih važećih odredbi Natjecateljskog pravilnika te ostalih akata Saveza koji su u vezi s tijekom i
održavanjem natjecanja HRRS-a te da prije i za vrijeme natjecanja postoje svi neophodni uvjeti za
neometan tok samog natjecanja.

Ograničenja:
Da bi ispunio zadatke ovog pravilnika, delegatu natjecanja stoje na raspolaganju sljedeće mjere:
• Intervencija kod organizatora i vodstva natjecanja.
• Kontrola vlastite glazbe parova i formacija finalista.
• Sastanak sa sucima nakon kola u kojemu je uočio nepravilnosti u suđenju (delegat natjecanja nema
pravo sugerirati način suđenja sucima za vrijeme trajanja kola u kojem je uočena nepravilnost).
• Delegat natjecanja dužan je upozoriti i natjecateljske parove i formacije kod kojih je uočio kršenje
pravila u prednatjecanju, kako se to ne bi ponovilo u sljedećim kolima.
• Prekid natjecanja sve dok se ne ispune njegovi zahtjevi u pogledu tehničkih uvjeta natjecanja.
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•
•
•
•

Isključenje s natjecanja svih službenih osoba ili natjecatelja koji svojim nesportskim ponašanjem ili
nekim drugim djelovanjem štete ugledu ili interesima Hrvatskog Rock’n’Roll saveza.
Delegat natjecanja je osoba odgovorna i ovlaštena za nadzor i kontrolu sudaca na natjecanju.
Delegat natjecanja je osoba odgovorna i ovlaštena za nadzor i kontrolu organizatora natjecanja.
Ukoliko uoči bilo kakve neregularnost u djelovanju sudaca ili organizatora mora postupiti u skladu s
ovlastima koje su mu propisane ovim pravilnikom.

Uvjeti:
•
•

•

Uvijeti za stijecanje statusa delegata propisani su Sudačkim pravilnikom.
Općenito govoreći, delegat mora biti upoznat sa svim pravilima, kao i interpretacijom svih pravila za koja
je odgovoran te mora biti posebno educiran za sve aspekte o kojima mora voditi brigu i koje mora
nadzirati tijekom natjecanja. Mora biti sposoban djelovati objektivno i u skladu s pravilima, bez
subjektivne interpretacije istih.
Odgovoran je za samoobrazovanje i za „praćenje“ svih izmjena pravila i propisa.

Obaveze delegata natjecanja prema pravilima HRRS-a
•

•

•

•
•

Obaveze i odgovornosti delegata natjecanja opisane su Natjecateljskim pravilnikom i njegovim prilozima.
Na dan natjecanja obavezan je postupati u skladu sa svim pravilima koja se vezuju uz njegovo djelovanje
i službu.
Delegat natjecanja nadzire i kontrolira održavanje natjecanja HRRS-a za koje je delegiran kako bi osigurao
primjenu svih važećih odredbi Natjecateljskog pravilnika te ostalih akata Saveza koji su u vezi s tijekom i
održavanjem natjecanja HRRS-a te da prije i za vrijeme natjecanja postoje svi neophodni uvjeti za
neometan tok samog natjecanja..
Među ta pravila ubrajaju se:
o Natjecateljski pravilnik i svi njegovi prilozi
o Sustav ocjenjivanja
o Oduzimanja za pojedine prekršaje pravila
o Kodeks odijevanja
Izražava svoju odluku koristeći WRRC/HRRS LPS program, ili sudeći „na papiru“, ukoliko nema mogućnosti
elektroničkog suđenja.
Za pridržavanje pravila delegat natjecanja izražava svoju odluku dodjeljujući jedan od kartona:
o Zeleni karton – označava da nije došlo do prekršaja pravila
o Žuti karton – označava da je došlo do „manjeg“ prekršaja, ne oduzima bodove
o Crveni karton – označava da je došlo do „većeg“ prekršaja, oduzima bodove – prekršaj mora
biti potvrđen
o Crni karton – označava diskvalifikaciju, izdaje ga isključivo delegat natjecanja.

Dužnosti delegata natjecanja prije natjecanja
•
•
•

Delegat natjecanja je dužan biti nazočan na natjecanju za koje je delegiran prije zaključivanja startne
liste.
Delegat natjecanja, zajedno s predstavnika ROP-a, vrši verifikaciju prijava natjecatelja.
Prije objave kola provjeriti satnicu natjecanja i utvrditi da su pauze između natjecateljskih kola
sukladne odredbama Natjecateljskog pravilnika te da su u objavljenoj satnici navedene i ostale
aktivnosti u organizaciji natjecanja, koje utječu na sam tijek natjecanja i pripremu natjecatelja za isto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvrditi je li osiguran odgovarajući prostor za obradu podataka na natjecanju, voditelja natjecanja,
glazbu, liječnika, garderobe za presvlačenje dužnosnika te da su sucima i delegatima dodijeljena
mjesta s kojih mogu bez poteškoća ocjenjivati.
Utvrditi prisutnost osoba zaduženih za prijavu natjecatelja.
Utvrditi prisutnost osobe zaduženu za obradu podataka na natjecanju.
Utvrditi dimenzije i kvalitetu plesnog podija, provjeriti prostor za zagrijavanje i presvlačenje
natjecatelja.
Utvrditi da je plesni podij u stanju koje osigurava neometano plesanje i ne predstavlja nikakvu
opasnost za plesače.
Utvrditi jesu li garderobe primjerene i označene po klubovima.
Utvrditi prisutnost liječnika s priborom za prvu pomoć.
Utvrditi prisutnost osobe zaduženu za glazbu.
Utvrditi prisutnost voditelja natjecanja.
Provjeriti razglas.
Provjeriti da rasvjeta u dvorani ne predstavlja nikakvu smetnju pri izvođenju akrobacija.

Dužnosti delegata natjecanja (glavnog suca) na natjecanju
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Delegat natjecanja mora biti prisutan u natjecateljskoj dvorani najmanje 90 minuta prije početka
natjecanja.
Delegat natjecanja mora biti dostupan za vrijeme zagrijavanja za sva pojašnjenja i konzultacije.
Delegat natjecanja mora biti dostupan za kontrolu akrobatskih elemenata za kategorije u kojima je
najava akrobatskog programa obavezna.
U suradnji s voditeljem računalne obrade određuje broj kola i parova u pojedinom kolu na natjecanju
u skladu s Natjecateljskim pravilnikom.
Ukoliko je potrebno pregledava ocjene.
Utvrđuje plešu li natjecatelji u predviđenim kolima te plešu li su svi natjecatelji na plesnome podiju
unutar predviđenih rundi.
Vodi brigu o objavi liste kvalificiranih natjecatelja za sljedeće natjecateljsko kolo s rasporedom rundi
prije početka istoga.
Donosi odluke u slučaju nejasnoća i konfliktnih situacija koje mogu nastati tijekom natjecanja.
Reagira na neprimjereno ponašanje sportaša.
Zajedno s delegatom tehničkim sucem provjerava jesu li natjecatelji odjeven u skladu s Kodeksom
odijevanja.
Zajedno s delegatom tehničkim sucem provjerava jesu li izvedbe natjecatelja u skladu s dozvoljenim
programom.
Osigurava da samo delegat natjecanja i osoba za obradu rezultata imaju uvid u ocjene.
U kolima kada se na plesnom podiju nalazi više od jednog para, delegat natjecanja obavlja dužnost
pomoćnog tehničkog suca.
Delegat natjecanja može također obavljati posao pomoćnog tehničkog suca kada tehnički sudac to od
njega traži.
Kada vrši dužnost pomoćnog tehničkog suca, delegat natjecanja odgovoran je nadzirati
parove/formacije koji su mu dodijeljeni te je dužan voditi bilješke o svim pogreškama/nepravilnostima
koje je uočio, koje su par/formacija počinili.
Delegat natjecanja dužan je u potpunosti objasniti razlog žutog/crvenog kartona ili bilo kojeg drugog
oduzimanja kada je takvo objašnjenje od njega zatraženo.
Delegat natjecanja dužan je nakon svakog natjecanja ispuniti propisani obrazac Natjecateljske komisije
HRRS-a.
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Dužnosti delegata natjecanja vezana za suce
• Utvrditi prisutnost sudaca te pronaći adekvatnog zamjenskog suca ako je potrebno i moguće.
• Prije početka natjecanja sastati se sa sucima i upoznati ih sa specifičnostima natjecanja i njihovim
obvezama.
• Spriječiti bilo kakvo neetičko ponašanje sudaca ili prema sucima od strane natjecatelja, trenera ili
gledatelja.
• Upozoriti suce na uočene nepravilnosti u suđenju, delegat natjecanja nema pravo sugerirati način suđenja
sucima za vrijeme trajanja kola u kojem je uočena nepravilnost.

Diskvalifikacija
•

•
•
•
•
•

•

Napuštanje plesnog podija prije no što je glazba završila. Naravno, ovo pravilo se ne primjenjuje ukoliko
se par prilikom plesa ozlijedio. Međutim, ukoliko je par počinio pogrešku te ljutito napustio plesni podij,
tada takav par mora biti diskvalificiran (crni karton).
Ukoliko par nema propisno istaknuti startni broj.
Ne pojavljivanje para/formacije na plesnom podiju ni nakon dva poziva. Treneri i plesači dužni su se
pridržavati rasporeda i mogućih promjena, najavljenih od strane vođe turnira ili organizatora.
Alkohol, droga, doping.
Štetno ili nešportsko ponašanje.
U slučaju da se natjecatelj ne pojavi na defileu, a da za to nije tražio dozvolu delegata, ili u slučaju da se
na defileu odnosno proglašenju pobjednika ne pojavi u propisanoj odjeći (dres ili sportska oprema), a
da za to nije tražio dozvolu delegata.
Ukoliko par/formacija počini neki od prekršaja navedenih pod ovom točkom, delegat natjecanja dužan
im je dodijeliti crni karton (diskvalifikaciju).

PREKRŠAJ

Kvalifikacije

Runda nade

A1 – Trajanje izvedbe

Žuti

Žuti

A2 – Trajanje glazbe

-

A3 – Finalna glazba

¼ Finale

Finale

Žuti

Crveni

-

-

Crveni

-

-

-

Crveni

A5 – Kodeks odijevanja

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

A6 – Dodaci

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

-

-

-

Crveni

B1 – Akrobacije u plesnom prog.

Žuti

½ Finale

B2 – Ograničenje figura – MJ1

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

B2 – Lift u plesnom programu

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

B3 – Završna poza

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

B4 – Završna poza – SJ/MJ1

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

C1 – Broj kombinacija - SJ

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

C2 – Broj akrobacija - SJ

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

C3 – Ograničenje figura - SJ

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni
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C4 – Zabranjene akrobacije -SJ

Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

Crveni

D1 – Ograničenje fig. MCCS

Crveni

Crveni

Crveni

Crveni

Crveni

D2 – Akro – opaska MCCS

Bodovi

Bodovi

Bodovi

Bodovi

Bodovi

E1 – Ograničenje fig. MCFS

Crveni

Crveni

Crveni

Crveni

Crveni

E2 – Akro – opaska MFCS

Bodovi

Bodovi

Bodovi

Bodovi

Bodovi

F1 – Napuštanje plesnog podija

Crni

Crni

Crni

Crni

Crni

F2 –Pojavljivanje nakon dva poziva Žuti

Žuti

Žuti

Žuti

F3 – Korištenje stimulativnih sredstava

Crni

Crni

Crni

Crni

Crni

F4 – Nešportsko ponašanje

Crni

Crni

Crni

Crni

Crni
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