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SAŽETAK PROMJENA PRAVILNIKA ZA 
ORIJENTACIJSKA NATJECANJA  

ZA 2019. GODINU 
 

 
Na 76. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog orijentacijskog Saveza, održanoj 

20. prosinca 2018. potvrđen je Pravilnik za orijentacijska natjecanja koji stupa 

na snagu 1. siječnja 2019. godine. U ovom dokumentu možete pronaći 
sažetak najbitnijih promjena. Iste su u Pravilniku označene crvenom bojom. 

 
 

1. Utrke za kupove i prvenstva Hrvatske 
U točki 5.3 promijenjen je datum prijave utrka za Kup i Prvenstvo. Od sada IO 
donosi odluku o rokovima za prijavu natjecanja. 
 

U točki 5.7 promijenjen je datum donošenja kalendara za iduću godinu, sada 
glasi 31. prosinca. 

 

 
2. Kategorije 

Dodane su Ž55 i Ž65 kategorije u Kupu Hrvatske. 

U Sprint kupu su ukinute MŽ50 kategorije, a dodane su MŽ45 i MŽ55. 
Sukladno tome promijenjeni su sve točke koje se odnose na kategorije. 
 

 

3. Startnine 
Dodana je točka 8.5 
 

Organizator može zabraniti nastup natjecateljima koji nisu 
podmirili startnine za prethodna organizatorova natjecanja, do 
podmirenja svih dugovanja. 

 

 

4. Registracija orijentacijskih karata 
Dodana je točka 15.3 
 

Rangirana natjecanja se mogu održavati isključivo na terenima 

koji do sada nisu bili korišteni ili su bili korišteni isključivo javno. 

 
 

 



5. Ovjera obilaska staze 
Točka 21.2 se mijenja i sada glasi: 
 

Svaki natjecatelj odgovoran je za pravilnu pripremu SI-chipa za 
natjecanje (CLEAR / CHECK-START - stanice), u protivnom će 

biti diskvalificiran. 

 
Izbačen je dio „može biti diskvalificiran“, tj. sada će svaki natjecatelj 

koji ne odradi CLEAR/CHECK biti diskvalificiran. 
 

 
6. Oprema natjecatelja 

Točka 22.5 se mijenja i sada glasi: 

 
Natjecatelji tijekom natjecanja ne smiju koristiti 
telekomunikacijske uređaje osim uz dozvolu organizatora. Na 

natjecanjima nije dozvoljeno koristiti GPS uređaj s prikazom 
karte ili navođenjem audio signalom. Organizator može od 

natjecatelja zatražiti da nosi GPS uređaj za praćenje. 
 

Izmjena je u dijelu „GPS s prikazom karte“ te sada zabrana vrijedi za sve 
kategorije, a ne samo elitne na WRE natjecanjima. 
 

 

7. Rezultati 
Dodana je točka 25.16: 
 

Rezultati u CSV formatu moraju sadržavati kolonu koja 

nedvojbeno ukazuje na klasifikaciju rezultata natjecatelja i to u 
sljedećem formatu: 

• 0 – natjecatelj je ostvario plasman 
• 1 – DNS 
• 2 – DNF 

• 3 – MP 
• 4 – DISQ 

 
 

8. Fair play 
Dodana je točka 32.17 
 

Vlasnici životinja odgovorni su za njihovo ponašanje tijekom 
cijelog natjecanja. Životinje ne smiju ometati druge natjecatelje 

ili organizatore niti na koji način te ih treba držati na povodcu. 
 

 

9. Kontrolori 
Dodana je točka 34.19 

 
Kontrolor je osobno odgovoran za produženje licence, prema 

uvjetima iz točke 34.18. Popis kontrolora vodi tajnik Saveza. 
 

 

 



10. Kontrola natjecateljskih knjižica 
Izbrisana je točka 6.1 iz Priloga 3 koja traži od organizatora kontrolu 
natjecateljskih knjižica. 

 
 

11. Očekivana vremena i težine staza 
Ažurirana je tablica očekivanih vremena pobjednika. 

Ažurirana je tablica tehničke težine staza. 
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