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SAŽETAK PROMJENA PRAVILNIKA ZA
ORIJENTACIJSKA NATJECANJA
ZA 2018. GODINU
Na 71. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog orijentacijskog Saveza, održanoj
24. siječnja 2018. potvrđen je Pravilnik za orijentacijska natjecanja koji stupa
na snagu 1. veljače 2018. 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 4.16 dodana je stavka:

Od 2019. godine maksimalan broj utrka za Kup Hrvatske iznosi
11 utrka, a za Sprint Kup 7 utrka. IO će dati prednost utrkama
koje se održavaju na novim terenima
U točki 5.2 dodana je stavka:
Za rangirana natjecanja mora se koristiti teren koji je, prethodno
prijavi natjecanja, registriran u registru orijentacijskih karata.
Dodana je točka 15.7 koja definira vrstu terena za Sprint Kup Hrvatske od
2019. godine:
Od 2019. godine natjecanja za Sprint Kup Hrvatske moraju se
održavati na brzim terenima i to isključivo urbanim terenima,
gradskim parkovima i naseljima.

2. Liječnički pregledi

Točka 7.8 Pravilnika se mijenja i sada glasi:
Zakon o sportu definira prava i obveze klubova vezano uz
liječničke preglede svojih natjecatelja. Klubovi su dužni
pridržavati se istih. Natjecatelji bez liječničkog pregleda moraju
nastupiti u OPEN kategoriji.

3. Startnine
Točkom 8.2 povećani su iznosi startnine i to kako glasi:
Startnina na natjecanjima za kupove Hrvatske i prvenstva
Hrvatske iznosi 90kn za seniore i starije te 60kn za juniore i
mlađe. Na natjecanjima za Sprint Kup Hrvatske i Sprint
Prvenstvo Hrvatske startnina iznosi 70kn za seniore i starije te
50kn za juniore i mlađe. Registrirani natjecatelji ostvaruju 50%
popusta.

4. Registracija orijentacijskih karata

Dodane su tri nove točke vezane uz registraciju orijentacijskih karata.
15.4
Klubovi moraju najaviti izradu orijentacijske karte
slanjem informacije o lokaciji i okvirnim granicama terena
Voditelju registra orijentacijskih karata. Voditelj klubu vraća
potvrdu o registraciji karte u izradi na navedenom terenu. U
slučaju da je druga karta ili karta u izradi već registrirana na tom
terenu, Voditelj obavještava klub da je teren zauzet.
15.5
Voditelj registra orijentacijskih karata dužan je sve
podatke čuvati u tajnosti.
15.6
Prava i obveze klubova veznih uz natjecateljske
terene mogu biti dodatno regulirana posebnim Pravilnikom.

5. ISOM 2017 standard

U točki 16.1 zamijenjen je naziv ISOM-u sa nazivom ISOM 2017, što obvezuje
organizatore rangiranih natjecanja u Kupu Hrvatske na korištenje karata koje
su u skladu s ISOM 2017 standardom.

6. Rezultati

Dodana je točka 25.15:
Organizator je dužan što prije, a najkasnije 7 dana nakon
završetka natjecanja proslijediti službene rezultate Voditelju
rezultata kupova i to isključivo u CSV formatu.

7. Preporučena vremena pobjednika i dužine staza

U privitku 7. modificirana je tablica s očekivanim vremenima pobjednika i
preporučenom dužinom staza.
Uklonjena je obveza postavljanja identične staze za juniorske i seniorske
kategorije.
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