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Amandman na Pravilnik o državnim reprezentacijama Hrvatskog orijentacijskog Saveza 

Točka 17. se mijenja i glasi; 

17. Kriteriji za reprezentaciju u preciznoj orijentaciji 

 

Obaveza organizacije natjecanja 

 Kandidati za reprezentaciju Hrvatske u preciznoj orijentaciji su dužni u dvije kalendarske godine (od 

1.1. do 31.12.) koje prethode godini za koju se bira reprezentacija organizirati dva natjecanja u 

preciznoj orijentaciji 

o Natjecanja trebaju biti u Hrvatskoj 

o Natjecanja trebaju rangu Kupa Hrvatske ili višeg ranga, npr. PH, Cro-Ita-Slo, AAC, SEEOC, 

ECTO, ETOC ili WTOC 

o PreO natjecanje mora imati najmanje 15 KT uz barem 2 vremenske stanice sa po barem dva 

zadatka. TempO natjecanje mora imati najmanje 4 stanice, s najmanje 20 zadataka 

o Jedno natjecanje se broji za najviše dva kandidata (postavljač staze i (su)organizator)  

 Umjesto organizacije natjecanja u preciznoj orijentaciji može se priznati i izrada nove karte 

namijenjene za preciznu orijentaciju ako je te godine prvi puta održano natjecanje u navedenim 

rangovima na toj karti 

 Iznimno, za novopridošlog natjecatelja sa paralimpik statusom, može se dati poček od dvije godine 

za (su)organizaciju natjecanja  

 

Kalendar izbornih natjecanja 

 Za izbor reprezentacije gledaju se rezultati unaprijed određenih natjecanja u kalendarskoj godini 

(od 1.1. do 31.12.) koja prethodi godini za koju se bira reprezentacija (npr. za nastup u 2016. godini 

gledaju se rezultati iz 2015. godine) 

 Izborna natjecanja se određuju prilikom izrade kalendara natjecanja 

 Izborna natjecanja trebaju biti otvorenog tipa prijave, trebaju biti po mogućnosti u Hrvatskoj ili 

Sloveniji i po mogućnosti trebaju biti u rangu Kupa Hrvatske ili višeg ranga, npr. PH, Cro-Ita-Slo, 

AAC, ECTO, (te SEEOC ukoliko će ista staza biti dozvoljena za sve) 

 Ne smije biti veći udio TempO od PreO izbornih natjecanja 

 Broj izbornih natjecanja treba biti između 11 i 13 

 U slučaju izjednačenog ili vrlo izjednačenog rezultata, može se u tekućoj godini za koju se radi izbor, 

napraviti/proglasiti dodatno kvalifikacijsko natjecanje u kojem će se odlučivati o izboru između dva 

ili više izjednačenih natjecatelja. Takvo dodatno natjecanje ne može biti izborno za slijedeću godinu. 

 Izborno natjecanje ne može biti noćno 

 

Izračun bodova 

 Za ukupan rezultat se računa natpolovičan broj najboljih rezultata (najboljih 6 rezultata od 11 

natjecanja ili 7 rezultata od 12 ili 13 natjecanja) 

 Bodovi se računaju po važećim formulama za Kup Hrvatske iz Pravilnika za natjecanja 
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Vrhunski rezultati 

 Kandidat koji na Svjetskom ili Europskom prvenstvu ostvari plasman među prvom šestoricom 

sljedeće godine u toj kategoriji ima automatsko pravo nastupa, pod uvjetom da je ispunio obvezu 

organizacije natjecanja u dvije godine prethodne izboru. 

 

Kriterij za prijelazni period tj. za 2015. godinu 

 Obzirom da je pola ovogodišnje sezone već prošlo, natjecanja koja su prethodila ovom sastanku 

neće se retroaktivno gledati za izbor reprezentacije. 

 Za nastupe u 2015. godini od natjecanja iz 2014. godine broje se sljedeća natjecanja: 

o 26. i 27. srpnja 2014. – Slovenija 

o 27. i 28. rujna 2014.– Vihor 

o 4. i 5. listopada 2014. – Orion 

 Za nastupe u 2015. godini osim natjecanja iz 2014. godine iznimno se broje sljedeća natjecanja u 

2015. godini:  

o Sva PreO i TempO natjecanja koja se budu bodovala za Cro-Ita-Slo kup 2015. i/ili za Kup 

Hrvatske 2015, a koja se održavaju u Hrvatskoj ili Sloveniji do kraja travnja 2015. 

 

 Jednako tako iznimno se za izbor reprezentacije za nastupe u 2015. godini obveza organiziranja 

natjecanja se odnosi na jedno natjecanje u periodu od 1. 1. 2014. do 30. 4. 2015. Za novopridošlog 

natjecatelja sa paralimpik statusom, može se dati odobrenje nastupa na Svjetskom prvenstvu koje 

će se održati u Hrvatskoj i bez organizacije natjecanja. 

 

Neslužbeni renking 

 Informativno će se voditi neslužbeni renking po Švedsku formuli sa sljedećim parametrima: 

o Težina se računa od 5 najboljih hrvatskih natjecatelja koji su nastupili na natjecanju 

o Renking će se računati za sva natjecanja koja se inače gledaju za izbor reprezentacije 

o Inicijalno rangiranje će se napraviti iterativnom metodom s rezultatima izbornih natjecanja 

u 2014. godini  

o Renking će se računati i objavljivati nakon svakog natjecanja i 31.12. svake godine i 

uključuje sva natjecanja održana u 12 mjeseci prethodnih tom natjecanju (npr. nakon 

natjecanja održanog 3. 6. 2015. računa se renking za period 4. 6. 2014. - 3. 6. 2015.) 

o Dva puta godišnje, 30. 6. i 31. 12. računaju se težine za rangiranje natjecanja 

o Broj najboljih rezultata koji se računaju za ukupni poredak je sljedeći: 3 najbolja od 5-7 

natjecanja, 4 od 8-10 natjecanja, 5 od 11-14 natjecanja, te 6 najboljih od 15 i više natjecanja 

 Na kraju izbornog ciklusa usporedit će se rezultati s rezultatima izbornih natjecanja po sadašnjoj 

formuli, te utvrditi utjecaj prisustva rangiranih natjecatelja na ukupni poredak.  

 

Usvojeno, 24.7.2014. 


