HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
C RO A T IA N O R I E NT E ER I NG F ED E R A T IO N
Ribnjak 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
mb: 02053101
ž.r. 2340009-1110278715
oib: 92829674347

Zagreb, 04.02.2017.

OBAVIJESTI ZA SEZONU 2017.
Rok za uplatu članarine Savezu je 28. veljače za tekuću sezonu.
Članarina se može uplatiti i kasnije, ali u tom slučaju se klubovima
i njihovim članovima rezultati za Kupove i Prvenstva Hrvatske
boduju rezultati ostvareni 7 (sedam) dana od uplate članarine. U
slučaju kasnije uplate klub ne gubi status punopravnog člana osim
ako Izvršni odbor Saveza utvrdi da orijentacijski klub koji je
redovni punopravni član Saveza ne uplati članarinu za tekuću
godinu do 31.12 automatski se iz statusa redovnog punopravnog
člana prebacuje u redovno privremeno članstvo.
(Kako je prva utrka 2017.godine, članarina može biti uplaćena
najkasnije 10.03.2017.)
U 2017. godini kontrolor na natjecanjima u Kupu Hrvatske i
Prvenstvima Hrvatske NE MORA biti iz drugog kluba (odgođeno do
stvaranja uvjeta).
U 2017. godini u Sprint Kupu otvoriti će se Ž50 kategorija.
Zbog novog sustava kategorizacija umoljavaju se klubovi da koliko
mogu potiču nastupe na Prvenstvima Hrvatske ( potrebno je min.
8 natjecatelja iz min. 5 klubova za kategorizaciju). IO će
raspravljati o promjenama u toku godine.
Iz obrasca za prijavu za sezonu 2017. maknut je Oib. Molimo
klubove da vode računa o kategoriji za nastupe natjecatelja!
Stoga molimo klubove da kontaktiraju svakog natjecatelja kojeg
registriraju za slijedeću sezonu kako bi se izbjegli nastupi u krivoj
kategoriji!
Preporuka za klubove:
Kako se članarina Savezu ne plaća po natjecatelju preporuka je
klubovima da prijave sve natjecatelje za koje se očekuje nastupi u
slijedećoj sezoni kako ne bi došlo do zakašnjelih prijava.

Za potpuno nove natjecatelje pravilo od 14 dana za prijavu
smanjuje se na 7 dana. Za sve ostale natjecatelje prijava također
vrijedi 7 dana prije početka prvog nastupa.
Sve prijave za natjecatelje slati isključivo na službeni mail Saveza.
Kalendar za Prvenstva Hrvatske i Kup Hrvatske u orijentacijskom
trčanju je jednoglasno usvojen. Isti se nalazi u prilogu te na
Internet stranicama Saveza.
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