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Uvod: 
 
Sa čuđenjem i žaljenjem sam primio zahtjev za očitovanjem o završnici 2.HL – utvrđivanje završnog 
poretka. (Vjerojatno će isti zahtjev stići i za dvije 3. HL naše regije). Naročito, jer je nakon dvije nezavršene 
sezone zbog pandemije Covid-19 ova sezona konačno odigrana na zadovoljstvo svih nas. Mislim da je tu 
sve kristalno jasno, te da nema nikakvih spornih situacija koje bi trebala arbitrirati Natjecateljska komisija 
naše regije. Čudi me i žali nevjerojatno nepoznavanje najosnovnijih normi koje klubovi moraju poštivati, 
ukoliko žele sudjelovati u službenim natjecanjima prema Zakonu o sportu i pod okriljem Hrvatskog 
stolnoteniskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora: 
 

1. Klub mora biti registriran u pripadajućem nacionalnom sportskom savezu (u našem slučaju 
HSTS-u); 

2. Svaki igrač mora biti registriran za tekuću natjecateljsku sezonu (natjecateljska iskaznica nije 
važeća bez liječničkog pregleda); 

3. Svi aktivni sportaši koji se nalaze u natjecateljskom sustavu bilo kojeg sporta dužni su prema 
Zakonu o sportu Republike Hrvatske svakih šest mjeseci obaviti liječnički pregled. 
 

Ove regule nisu neka novost, niti su od ove sezone. One postoje oduvijek (od ove sezone su samo vidljivije 
zbog objave obavljenih liječničkih pregleda na web stranicama HSTS-a), te stoga čudi neozbiljnost i 
neurednost klubova pri obavljanju najosnovnijih obveza. 
 
Zaključak: 
 
Zbog svega navedenog, sve utakmice 2. Hrvatske lige – regija Slavonija zapad, a koje je neki klub 
odigrao s igračem bez valjanog liječničkog pregleda NISU SE SMJELE NITI ODIGRATI, dakle u 
sukobu su s najosnovnijim aktima Zakona o sportu, Pravilnicima HSTS-a i HOO-a, na što Natjecateljska 
komisija nema legitimitet niti prava i suprotstavljalo bi se osnovnim načelima. 
 
Kako su one, ipak odigrane, a nitko se nije žalio u roku 24 h, a ne postoji drugačiji zakonski način za 
sankcioniranje, priznaju se s odigranim rezultatom, te se nalaže da se sve sporne utakmice 
registriraju odigranim rezultatima. 
 
Isto tako, daje se naputak Regionalnom plenumu klubova, da se za slijedeću sezonu, na neki 
načinutvrdi da svaki igrač koji nastupa ima valjani liječnički pregled, odnosno da utakmica bez 
njega ne može ni započeti. 
 
Slijedeće  
 
(PS: Može se dogoditi da liječnički pregled nije uredno arhiviran na stranice HSTS-a, zbog zakašnjelog 
slanja kluba, kasnijeg stavljanja administratora i sl., ali, to ne predstavlja problem i lako se naknadno utvrdi 
ukoliko je isti obavljen). 
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