HRVATSKI ORIJENTACIJSKI SAVEZ
CROATIAN ORIENTEERING FEDERATION

Na temelju Statuta Hrvatskog saveza za orijentacijsko trčanje od 13.07.2010. godine,
a sukladno s važećim natjecateljskim pravilima IOF-a, Pravilnik za orijentacijska
natjecanja iz precizne orijentacije odobrio je Izvršni odbor na 47. sjednici održanoj
15. svibnja 2014.

Pravilnik
za natjecanja iz precizne orijentacije

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te je mjerodavan za natjecanja
obuhvaćena kalendarom natjecanja Hrvatskog orijentacijskog saveza.
U Zagrebu, 15. svibnja 2014. godine.
Naknadne izmjene i dopune bit će objavljene na službenim web stranicama HOSa
http://www.orienteering.hr/
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1. Definicija
1.1

Kontrolna točka u daljnjem tekstu KT
Prvenstvo Hrvatske u daljnjem tekstu PH
Kup Hrvatske u daljnjem tekstu KH
Hrvatski orijentacijski savez u daljnjem tekstu HOS
Izvršni odbor u daljnjem tekstu IO
International orienteering federation u daljnjem tekstu IOF

1.2

Precizna orijentacija je sport koji uključuje kartu i tumačenje terena.
Natjecatelji posjećuju kontrolne točke označene na terenu, uobičajeno u
zadanom slijedu. Koristeći danu kartu, uz pomoć kompasa, oni odabiru koja
od nekoliko zastavica predstavlja onu u sredini otisnute kružnice kako je
definirano opisom kontrole. Ova odluka mora biti zabilježena. Pojam
natjecatelj znači pojedinac ili tim.

1.3

Načini kretanja mogu biti:
• Pješice
• Pomoću invalidskih kolica, mehanička ili električna
• Na biciklu, triciklu ili ručno pokretanom biciklu
• Ostali načini, priznatim pomagalima
Motorna vozila na izgaranje ili baterijski pokretana vozila dizajnirana za više
od jednog putnika nisu dozvoljena

1.4

Vrste natjecanja u preciznoj orijentaciji mogu se razlikovati po:
• Vremenu kada se natjecanje održava
• dnevno (na dnevnom svjetlu)
• noćno (po mraku)
• Tipu natjecanja
• pojedinačno (pojedinac obavlja samostalno)
• ekipno (rezultati za dva ili više pojedinaca su u kombinaciji)
• Način određivanja rezultata natjecanja:
• jedno natjecanje / single-course (jedna staza - rezultat jedne
staze je konačni rezultat)
• zbirno natjecanje / multi-course (više staza - rezultati više staza,
održanih tijekom jednog ili više dana, formiraju konačni rezultat)
• kvalifikacijsko natjecanje (natjecatelji se kvalificiraju za finale
putem jedne ili više kvalifikacijskih staza u kojima mogu biti
raspoređeni u različite grupe. Mogu se održati A, B finale i td.,
tako da su natjecatelji iz B finala plasirani iza natjecatelja A
finala.)
• Redoslijedu posjećivanja kontrola
• u određenom redoslijedu (redoslijed obilaska staze je propisan)
• neodređenom redoslijedu (natjecatelj slobodno birati redoslijed
kontrola)
• Formatu staza
• PreO (staza se sastoji od kontrola na kojima se
ne mjeri vrijeme odgovora (ali postoji vremensko ograničenje
zadržavanja na stazi) i nekoliko vremenskih kontrola)
• TempO (staza se sastoji samo od vremenskih kontrola).

1.5

Pojam “natjecanje” obuhvaća sve aspekte orijentacijskog susreta
uključujući organizaciju (izradu poziva i obavijesti, startnih lista, pružanje
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pomoći osobama kojima je to potrebno za vrijeme natjecanja, organizaciji
starta i cilja, ...). Natjecanje (npr. prvenstvo) može obuhvaćati više od
jednog natjecanja.
1.6
KH,
PH

Kontrolor natjecanja je osoba imenovana da kontrolira natjecanje od
strane IO-a.

2. Opće odredbe
2.1

Dodatni propisi koji nisu u sukobu s ovim pravilnikom mogu se utvrditi od
strane organizatora.

2.2
KH,
PH

Dodatni propisi koji nisu u sukobu s ovim pravilnikom mogu se utvrditi od
strane organizatora ali moraju biti odobreni od strane IO-a.

2.3

Ova pravila i svi dodatni propisi bit će obvezujuća za sve natjecatelje,
službene osobe i druge osobe povezane s organizacijom događaja ili u
kontaktu s natjecateljima.

2.4

Sportska pravednost mora biti vodeće načelo u tumačenju tih propisa od
strane natjecatelja, organizatora i žirija.

2.5

Za timska natjecanja vrijede pravila koja su određena za pojedinačna
natjecanja, osim ako nije drugačije naznačeno.

2.6

IO može odobriti posebna pravila ili norme koje se moraju poštivati, npr. IOF
Anti-Doping Rules, International Specification for Sprint Orienteering Maps,
International Specification for Orienteering Maps, Trail Orienteering
Technical Guidelines, Principles for Course Planning, Leibnitz Convention i
IOF Control Descriptions.

2.7
KH,
PH

IO može dopustiti odstupanja od tih pravila i normi. Zahtjev za dopuštenje
da se odstupi od istih, mora biti dostavljen na IO najmanje tri(3) mjeseca
prije događaja.

3. Prijava natjecanja
3.1

Svaki klub može podnijeti prijavu za organizaciju jednog ili više natjecanja, a
IO određuje organizatora istog te ga definira kalendarom natjecanja.

3.2
KH,
PH

IO može poništiti natjecanje ako organizator ne postupi u skladu s pravilima,
normama, smjernicama kontrolora HOS-a ili informacijama dostavljenim u
prijavi za natjecanje. Organizator ne može tražiti naknadu štete u ovom
slučaju.

4. Kategorije
4.1

U PreO natjecanjima (individualnim i timskim) postoji jedna otvorena klasa
(Open) i jedna paralimpijska klasa (Paralympic). Natjecatelji se mogu
upisati za samo jednu kategoriju. U konkurenciji TempO postoji samo
otvorena kategorija (Open).

4.2

Unutar svake navedene klase postoje kategorije E, A, B... N

4.3

otvorena klasa (Open) i jedna paralimpijska klasa (Paralympic) ... se mogu u
sustavu natjecanja dijeliti i na dobne skupine JUNIORSKA I SENIORSKA.
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4.4

Svi natjecatelji, bez obzira na spol, dob ili fizičke sposobnosti/stupanj fizičkog
oštećenja imaju pravo sudjelovanja u otvorenoj kategoriji (Open).

4.5

Samo natjecatelji koji imaju trajni invaliditet koji značajno smanjuje njihovu
pokretljivost i ispunjava trenutno važeća pravila koja je propisao IOF, imaju
pravo sudjelovanja u paralimpijskoj kategoriji (Paralympic).

4.6

Na domaćim natjecanjima o statusu natjecatelja za paralimpijsku
kategoriju odlučuje IO na prijedlog povjerenika za preciznu orijentaciju.

4.7

Svi koji nemaju status moraju podnijeti molbu IO najkasnije dva (2) mjeseca
prije natjecanja, sa priloženom liječničkom dokumentacijom i ostalim
potrebnim informacijama koje su potrebne za dobivanje Paralimpic statusa.
Informacije o uvjetima za dobivanje Paralimpic statusa daje povjerenik za
preciznu orijentaciju odabran od strane IO ili sam IO.

4.8

Natjecatelji s ranije utvrđenim paralmpic statusom ne moraju ponovno
podnositi molbu IO za isti, ako se trenutno važeća pravila koja je propisao
IOF u međuvremenu nisu mijenjala.

4.9

Ako se radi o reprezentativcima Hrvatske, izbornik reprezentacije pokreće
postupak prema IOF-u za utvrđivanje Paralimpic statusa natjecatelja.

5. Sudjelovanje
5.1

Natjecatelj može predstavljati samo jedan klub tijekom jedne natjecateljske
godine.

5.2

Natjecatelji s invalidnošću, koji zahtijevaju fizičku pomoć od radno
sposobne pratnje, moraju obavijestiti organizatora prilikom registracije na
natjecanje. Organizator će osigurati takvu pomoć. Međutim, u iznimnim
slučajevima uz suglasnost organizatora, natjecatelji mogu biti u pratnji svojih
medicinskih asistenata, ili za one s ograničenim komunikacijskim
sposobnostima, 'tumač' upoznati sa njihovim govorom. Pratitelj ne smije
pomoći na bilo koji način s čitanjem karte, identifikacijom mjestu kontrola,
analizom i procesom odabira, niti poremetiti koncentraciju bilo kojeg
konkurenta.

6. Troškovi
6.1
KH,
PH

Organizator je odgovoran za troškove organiziranja natjecanja. Za
pokrivanje troškova natjecanja, organizator može naplatiti startninu
natjecateljima. Ova naknada mora biti što je moguće manja i mora biti u
skladu sa važećom odlukom IO.

6.2

Svaki klub ili pojedinačni natjecatelj je odgovoran za plaćanje startnine kao
što je navedeno u pozivu za natjecanje.

6.3

Za naknadne prijave organizator može naplatiti dodatnu naknadu ako
postoji slobodno mjesto. Iznos dodatne naknade mora biti u skladu sa
važećom odlukom IO.

6.4

Svaki klub ili pojedinačni natjecatelj odgovoran je za troškove putovanja na
natjecanje, smještaj, hranu i prijevoz između smještaja i mjesta natjecanja.
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6.5

Organizator natjecanja na kojem je trka u pojedinim kategorijama
proglašena neregularnom dužan je natjecateljima iz te kategorije vratiti
iznos startnine.

7. Informacije o natjecanju
7.1

Sve informacije i obavijesti o natjecanju moraju biti na hrvatskom jeziku, po
potrebi mogu biti i višejezične. Službene obavijesti moraju biti u pisanom
obliku najkasnije četrdeset i osam (48) sata prije početka natjecanja.
Usmene obavijesti mogu se davati samo u hitnim slučajevima.

7.2

Poziv mora sadržavati sljedeće obavijesti:

7.3



Naziv natjecanja



Datum i vrstu natjecanja



Naziv kluba organizatora, ime i prezime glavnog organizatora



Ime i prezime postavljača



Ime i prezime kontrolora



Adresu i telefonski broj za obavijesti i kontakt s medijima



Mjesto održavanja natjecanja, opis puta do mjesta održavanja



Kategorije i moguća ograničenja nastupa



Nagrade



E-adresa ili link za prijave



Zadnji rok za prijave



Iznos startnina, ostalih plaćanja i način plaćanja



Udaljenosti između parkirališta-mjesta okupljanja-starta



Opis terena, opasnosti i mogućnost treninga



Naziv i mjerilo karte, ekvidistanca i godina izdanja



Vrijeme prvog starta



Vrijeme proglašenje

Poziv na natjecanje se upućuje e-poštom najkasnije trideset (30) dana prije
natjecanja

8. Prijava
8.1

Prijave moraju biti poslane sukladno uputama navedenim u pozivu.

8.2

Za svakog natjecatelje u prijavi moraju biti navedeni sljedeći podaci:


Ime i prezime



Klub i država



Klasa i kategorija u kojoj se natječe

Naknadne prijave mogu biti odbijene ako na startnoj listi nema slobodnih
mjesta u traženoj kategoriji. Organizator je obavezan staviti barem dva (2)
slobodna mjesta u svakoj kategoriji za naknadne prijave.
8.3

Organizator može isključiti natjecatelja ili klub s natjecanja ako njihova
startnina nije plaćena, ili ako se nije postigao dogovor oko uplate.
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8.4

Mjesto prijava otvara se najkasnije šezdeset (60) minuta prije, a zatvara
trideset (30) minuta prije prvog starta.

9. Putovanje i prijevoz
9.1

Svaki klub je odgovoran za organiziranje putovanja vlastitih natjecatelja.

9.2

Prijevoz između smještaja, centra događanja, natjecateljskog prostora, itd.
može biti organiziran od strane organizatora.

9.3

Korištenje službenog prijevoza na području natjecanja organizator može
proglasiti obveznim bez dodatne naplate.

10. Model event
10.1
KH,
PH

Na dan natjecanja, organizator mora postaviti "model event" kako bi
pokazao tip i kvalitetu terena, te princip postavljenih zadataka. Ako je
natjecanje dvodnevno ili dva natjecanja u jednom danu na dva
raznovrsna terena mora biti postavljen model event i za drugo natjecanje.

10.2
KH,
PH

Organizator može postaviti model event otvorenog tipa, tj. da "model
event" mogu isprobati i ne-natjecatelji

11. Startna lista
11.1

U intervalnom startu natjecatelji startaju pojedinačno u određenom
startnom razmaku.

11.2

Svaki natjecatelj starta u vrijeme koje je određeno startnom listom.

11.3

Izvlačenje startne liste može biti javno.

11.4

Startna lista mora biti objavljena najkasnije 24 h prije prvog starta i
postavljena na natjecateljskom području na dan natjecanja.

11.5
KH,
PH

Minimalni startni interval iznosi 1 min.

11.6
KH,
PH

Za sve natjecatelje intervalnog starta, startna lista mora biti poludirigirana.
Natjecatelji iz istog kluba moraju startati u minimalnom razmaku od četiri (4)
minute. Sljedeći mogući izvučeni natjecatelj postavlja se ranije na startnu
listu kako bi se zadovoljio traženi razmak. Ako je potrebno razdvojiti
natjecatelje i na kraju izvlačenja, isti mehanizam se radi sa zadnje strane
liste dok se ne zadovolji traženi razmak.

11.7

Ako na TempO natjecanju postoje kvalifikacije startna lista za TempO finale
bit će obrnuta plasmanu s TempO kvalifikacija, tako da prvoplasirani
natjecatelj starta posljednji. Plasman izjednačenih natjecatelja, nakon
prvog kruga, rješava se ždrijebom, bacanjem novčića.

12. Teren
12.1

Teren mora biti pogodan za postavu izazovne orijentacijske staze
odgovarajućeg standard. Moraju se uzeti u obzir ciljevi Konvencije iz
Leibnitza.

12.2

Teren se treba birati tako da stazu mogu proći najmanje pokretni
natjecatelji, osobe u nisko postavljenim kolicima, osobe koje se sporo kreću i
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osobe s teškoćama u kretanju unutar maksimalnog vremenskog
ograničenja, uz korištenje službene pomoći tamo gdje je pružena.
12.3

Teren ne smije biti upotrebljavan za orijentaciju koliko god je to moguće
duže prije natjecanja, tako da niti jedan natjecatelj nema nepravedno
stečenu prednost.

12.4

Teren je zabranjen za kretanje i treninge odmah po objavi natjecanja u
službenom kalendaru Saveza do nakon što je natjecanje održano.

12.5

Ako je potrebno organizator može izdati dozvolu ulaska na teren koji je pod
zabranom.

12.6

Moraju se poštivati zakoni očuvanja prirode, šume, lova i sl.

13. Karta
13.1
KH,
PH

Karte, oznake staza i dodatni tisak moraju biti crtani i tiskani prema
specifikaciji “IOF International Specification for Sprint Orienteering MapISSOM” ili specifikaciji “IOF International Specification for Orienteering MapsISOM”. Za odstupanja je potrebno odobrenje IO.

13.2
KH,
PH

Mjerilo karte mora biti 1:5000 ili 1:4000. Sve karte za jedno natjecanje,
uključujući i one za vremenske kontrole, moraju biti istog mjerila.

13.3

Pogreške na karti i promjene koje su se dogodile na terenu otkad je karta
tiskana moraju biti ispravljene na karti ako imaju utjecaja na natjecanje.

13.4

Organizator je dužan kartu zaštititi od vlage.

13.5

Ako prethodno postoji orijentacijska karta natjecateljskog područja, kopije u
boji najnovijeg izdanja karte moraju se predočiti svim natjecateljima na dan
prije natjecanja.

13.6

Na dan natjecanja, zabranjena je uporaba bilo koje karte natjecateljskog
područja od strane natjecatelja ili voditelja (predstavnika) i ostalih članova
kluba, te ostalih sudionika natjecanja sve dok to ne bude dopušteno od
strane organizatora.

13.7
KH,
PH

U TempO natjecanju oblik karte mora biti okrugao ili kvadratan. Kružna
karta mora imati promjer između pet (5) cm i dvanaest (12) cm, kvadratna
karta mora imati stranice između pet (5) cm i dvanaest (12) cm. Svaka karta
mora biti centrirana na kontrolnu kružnicu. Sve karte na svim postajama
moraju imati isti oblik i veličinu. Karta mora biti pričvršćena na tvrd materijal
koji je veći od karte. Karta mora sadržavati dio terena na kojem se nalaze
zastavice kao i mjesto odluke.

14. Staze
14.1
KH,
PH

Moraju se poštivati pravila Međunarodne orijentacijske federacije (“IOF
Principles for course planning for Trail Orienteering”) , kao i uzeti u obzir
aktualno izdanje Tehničkih uputa za preciznu orijentaciju (“ IOF Technical
Guidelines for Trail Orienteering”).

14.2
KH,
PH

Standard staza mora biti dostojan međunarodnog natjecanja. Ispituje se
čitanje i tumačenje terena i koncentracija natjecatelja, kao i brzina
odlučivanja na vremenskim kontrolama. Staze trebaju zahtijevati korištenje
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niz različitih orijentacijskih tehnika.
14.3

Duljine staza moraju biti dane kao dužina od starta do cilja, po ruti kojom se
natjecatelj mora kretati. U pravilu, ne bi trebale prelaziti 3500 m.

14.4
KH,
PH

Svaki put koji nije prohodan za sve korisnike invalidskih kolica, zbog širine,
virećeg korijenja, srušenog drveća ili druge neprikladne površine mora biti
zabranjen svima i označen na karti i/ili na terenu označen trakama.

14.5

Ukupni uspon mora biti iskazan kao uspon duž putu kretanja iskazan u
metrima.

14.6
KH,
PH

Uspon na stazi ne bi trebao prelaziti četrnaest posto (14%) za više od
dvadeset (20) metara. Ukupni uspon ne smije biti veći od osam posto (8%)
od ukupne dužine staze.

14.7

Za osvježenje mora biti ponuđena barem obična voda.

14.8
KH,
PH

Za PreO natjecanja staza mora uključiti barem dvije kontrole na kojima se
bilježi vrijeme odluke (vremenske kontrole). One mogu biti smještene na bilo
kojem dijelu staze, ali poželjno je da se barem jedna nalazi prije službenog
starta i druga nakon pred-cilja. Za svaku vremensku kontrolu koriste se
odvojene, posebno pripremljene karte. Vremenske kontrole ne smiju imati
Ništa / Zero odgovor.

14.9
KH,
PH

Ako postoje kvalifikacije za TempO natjecanje, staza se mora sastojati od
najmanje četiri (4) kontrolne stanice (postaje) i dvadeset (20) vremenskih
kontrola. Staza za finale TempO natjecanja mora se sastojati od najmanje
pet (5) kontrolnih stanica (postaja) i dvadeset i pet (25) vremenskih kontrola.
Na svakoj kontrolnoj stanici trebalo bi biti najmanje tri (3) vremenske
kontrole. Odvojena, posebno pripremljena karta koristi se za svaku
vremensku kontrolu. Natjecatelj dobiva potpuni poredani set karata za
cijelu kontrolnu stanicu (postaju). Set karata nužno mora imati pokrovni list
na vrhu (nad prvom kartom).

15. Vremenske kontrole
15.1
KH,
PH

Na PreO natjecanju broj kontrolnih zastavica za svaku vremenski kontrolu
mora biti pet (5) ili šest (6).

15.2

Dio terena za vremenski kontrole ne smije biti prikazan na natjecateljskim
kartama tamo gdje on može biti proučavan od strane natjecatelja prije
nego što su pozvani na vremenske kontrole.

15.3

Na vremenskim kontrolama organizator mora omogućiti natjecateljima
uvijete u kojima su sve kontrolne zastavice vidljive. Zbog istih uvjeta za sve
natjecatelje preporuča se da svi natjecatelji sjede. Karta ili set karata, koje
sadrže isječak karte orijentirane u smjeru pogleda na kontrolu, s jasnom
naznakom magnetskog sjevera iznad isječka i opis ispod isječka, dodaje se
natjecatelju ili se stavlja pred njega. Karta ili set karata mora biti prekrivena
na prikladan način (kartonom, fasciklom ili sl.)

15.4

Mjerenje vremena počinje kada se izda naredba “Vrijeme počinje sad”. U
tom trenutku natjecatelj može pogledati prvu kartu. Vrijeme se mjeri
pomoću štoperice (preporuka dvije) ili elektroničkom napravom. Ako se
mjeri elektroničkom napravom karta se dodaje nakon povratnog signala da
je natjecatelj perforirao.
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15.5

Na vremenskim kontrolama mjerenje vremena se zaustavlja kada je dat
konačni jasan odgovor. Odgovori se daju bilo pomoću pokazivanja na
“pokazivačkoj” ploči ili na karti (ako su na karti kvadratići sa oznakama
početnih slova svakog odgovora; A,B,C,D,E,F i Z ) ili usmeno pomoću
međunarodne fonetske abecede (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo,
Foxtrot i Zero). Elektronički uređaji automatski bilježe oboje, odgovor i
vrijeme, kada natjecatelj perforira.

15.6

Na svakoj stanici na PreO natjecanju, maksimalno ukupno vrijeme iznosi 30
sekundi pomnoženo s brojem vremenskih kontrola. Bilježi se ukupno vrijeme i
pojedinačni odgovori za svaku vremensku kontrolu.

15.7

Na svakoj stanici u TempO natjecanju, maksimalno ukupno vrijeme iznosi
trideset (30) sekundi pomnoženo s brojem vremenskih kontrola. Bilježi se
ukupno vrijeme i pojedinačni odgovori za svaku vremensku kontrolu.

15.8

Natjecatelj mora dati odgovor dok je vidljiva odgovarajuća karta. Ako
natjecatelj okrene na sljedeću ili prethodnu kartu prije odgovora za trenutnu
kartu, onda odgovor mora biti evidentiran kao neispravan za trenutnu kartu.

15.9

Bilo koje vremenske kontrole na kojima se ne odgovori unutar maksimalnog
vremena bilježe se kao netočne.

15.10

Kod mjerenja vremena štopericom (preporuka dvije-u tom slučaju uzima se
prosjek oba vremena), izmjereno vrijeme zaokružuje se na cijelu manju
sekundu.

16. Zabranjeno područje i putovi
16.1

Sve osobe povezane s natjecanjem moraju se strogo pridržavati pravila i
uputa za zaštitu okoliša postavljenih od strane organizatora.

16.2

Teren izvan staza (putova) u natjecateljskom prostoru zabranjen je za
kretanje osim ako je drugačije napisano u obavijestima, označeno na karti i
ako je potrebno, terenu. Osim toga, neki normalno dopušteni putovi i
područja mogu se proglasiti zabranjenim za kretanje, što također mora biti
napisano u obavijestima te gdje je to potrebno označeno na karti i terenu.
Natjecatelji koji namjerno ulaze u zabranjeno područje bit će diskvalificirani.

16.3

Obvezne rute, prijelazi i prolazi moraju biti jasno označeni na karti i na
terenu. Natjecatelji moraju slijediti označenu rutu cijelom njezinom dužinom.

17. Opisi kontrola
17.1

Precizna lokacija kontrolne točke na terenu mora biti ispravno određena
središtem kružnice na karti i opisom kontrole.

17.2

Opisi kontrola moraju biti u obliku simbola i u skladu s važećim "IOF Control
Descriptions".

17.3

U stupcu B, broj kontrolnih zastavica u svakoj skupini ("cluster"), bit će
prikazana slovima (npr. A-C za 3 zastavice).

17.4

Gdje je to potrebno, da bi se naznačio približni smjer za pogled prema
skupini zastavica u zadatku ("cluster"), standardna strelica smjera kompasa
mora biti smještena u stupcu H.

17.5

Opisi kontrola moraju sadržavati maksimalno vrijeme dozvoljeno za obilazak
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staze.
17.6

Opisi kontrola, dani u pravom redoslijedu za svakog natjecatelja, moraju biti
pričvršćeni ili otisnuti na prednjoj strani natjecateljske karte.

18. Postavljanje kontrola i oprema
18.1

Kontrolna točka zadana na karti mora biti jasno označena na terenu
skupinom zastavica ("cluster") u (većoj ili manjoj) blizini kruga.

18.2

Kontrolna zastavica ima oblik pravilne trostrane prizme, bočne stranice
oblika kvadrata dužine stranice trideset (30) cm. Svaki kvadrat se dijeli
dijagonalno, gornja polovica je bijele, a daljnja narančaste boje (PMS 165).

18.3

Kontrolne zastavice (1-6) moraju biti obješene tako da su sve vidljive
(najmanje jedna trećina bilo koje zastavice) za natjecatelja u neposrednoj
blizini mjesta odluke. Uobičajeno, jedna zastavica se nalazi na detalju u
središtu kruga na karti i pravilno je opisana. U elitnoj kategoriji dozvoljeno je
nemati niti jednu zastavicu postavljenu u središtu kruga(nulti/zero (Z)
odgovor).

18.4

Kontrolne zastavice moraju biti obješene na standardiziranu visinu u svim
skupinama zastavica.

18.5

Mjesto odluke je označeno na terenu na stazi, ali nije prikazano na karti. Na
vremenskim kontrolama, mjesto na kojem se nalazi natjecatelj mora biti na
karti, ali se na njoj ne označava.

18.6

Kontrolne zastavice se, s mjesta odluke, imenuju s lijeva na desno, bez
obzira na dubinu pogleda, 'A ', 'B'...' F'. Odluka o tome koja je zastavica
koja, radi se s mjesta odluke.

19.
19.1

Kontrolni karton i sustav označavanja odgovora
Za ovjeru odgovora smiju se koristiti ili IOF licencirani elektronički sustav
ovjere ili tradicionalni ručni perforator.
Kod korištenja ručnih perforatora koriste se;
 TrailO
Za ovjeru obilaska staze koriste se dvostruki kartoni (kontrolni
karton) koji omogućavaju višestruki odabir na kontrolnoj
točki (A,B,C,D,E,F,Z odgovor za svaku pojedinačnu kontrolnu točku).


TempO
Za ovjeru obilaska staze koriste se dvostruki kartoni (kontrolni
karton) koji omogućavaju bilježenje odgovora na
kontrolnoj točki (A,B,C,D,E,F,Z odgovor za svaku pojedinačnu
kontrolnu točku).

19.2

Ako se ne koristi elektronički sustav ovjere odgovora, kontrolni karton mora
zadovoljavati sljedeće uvijete:
 mora biti od čvršćeg materijala, ili zaštićen
 svaki kvadratić za ovjeru (perforaciju) odgovora mora biti minimalne
duljine
stranice trinaest (13) mm
 oba djela kontrolnog kartona moraju se preklapati i bušiti
istovremeno

19.3

Ako se koristi ne-elektronički sustav perforiranja, natjecatelju se mora dati
dvostruki karton. Kompletan karton se predaje osoblju na cilju, drugi dio se
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vraća natjecatelju nakon posljednjeg startnog vremena, da natjecatelj ima
referentnu kopiju.
19.4

Ako se koristi ne-elektronički sustav perforiranja, cijeli karton može biti
zaštićen na način da ga se pojača ili stavi u vrećicu, ali nije dozboljeno
odrezati dijelove kontrolnog kartona.

19.5
KH,
PH

U PreO natjecanjima, natjecatelji bilježe svoje odgovore na stanici za
perforiranje na mjestu odluke ili na maloj udaljenosti poslije svake točke
odluke. Ako se koristi ne-elektronički sustav perforiranja mora biti osiguran
jedan mehanički sustav ovjere (ručni perforator). Ako se koristi elektronički
sustav perforiranja, mora biti osiguran rezervni perforator (backup). U oba
slučaja mora se koristiti drugačiji otisak iglica od uzorka na susjednim
kontrolama.

19.6

Ako se koristi ne-elektronički sustav perforiranja organizator može svakom
natjecatelju dati po jedan ručni perforator da ga nosi sa sobom i koristi na
svim kontrolnim točkama.

19.7

Natjecatelj mora obilježiti svoj odgovor prije prelaska na sljedeću kontrolu.
Kad se koristi mehanički sustav ovjere, odgovor se obilježava probijanjem
kontrolnog kartona u odabrani kvadratić. S elektroničkim sustavom ovjere,
izbor je zabilježen u odabranoj elektronskoj jedinici i dobije se povratni
signal. Ako, nakon počeka, postoji sumnja da elektronički sustav nije
spremio odgovor, koristi se pomoćni mehanički sustav (kontrolni karton
organizator daje uz kartu kao dodatno osiguranje)

19.8

Natjecatelji su odgovorni za ispravnost označavanja svog izbora, bez obzira
čine li to samostalno ili putem posrednika (osobe koje ne mogu samostalno
označiti odgovor – osobe s invaliditetom).

19.9

Svaka kontrola s više od jednim odgovorom, ili bez odgovora, smatra se
netočnim odgovorom.

19.10

Nije dozvoljena promjena izbora zabilježenog odgovora.

19.11

Organizator ima pravo provjeriti da li natjecatelji rješavaju zadatke po redu.
Kontrola se može izvršiti pregledavanjem kontrolnih kartona za vrijeme
natjecanja ili provjerom elektroničkih uređaja.

19.12

Natjecatelji koji izgube kontrolni karton ili elektronički uređaj za snimanje bit
će diskvalificirani.

19.13

Tijekom natjecanja, kontrolni karton mora biti sakriven koliko god je to
moguće, tako da natjecatelji ne mogu vidjeti tuđe odgovore. Natjecatelji
koji izgube kontrolni karton ili elektronički uređaj za snimanje bit će
diskvalificirani.

19.12

Natjecatelji koji izgube kontrolni karton ili elektronički uređaj za snimanje bit
će diskvalificirani.

20. Oprema natjecatelja
20.1

Izbor odjeće i obuće je slobodan.
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20.2

Ako se koriste startni brojevi, moraju biti jasno vidljivi i moraju se nositi kako je
propisano od strane organizatora. Startni broj ne smije biti veći od 25 x 25
cm. Znamenke moraju biti visine barem deset centimetara (10cm). Startni
broj ne smije se presavijati ili rezati.

20.3

Jedina navigacijska pomagala koja natjecatelj može imati za vrijeme
natjecanja su orijentacijska karta, opisi kontrola koji su dani od organizatora,
te kompas.

20.4

Od drugih mehaničkih i elektroničkih pomagala, natjecatelj može imati
samo sat. Dozvoljeno je korištenje povećala, bilo samostalnog bilo na
kompasu. Zabranjeno je korištenje dalekozora i durbina.

20.5

Telekomunikacijska oprema ne smije se koristiti u natjecateljskom području,
osim u hitnim slučajevima od strane organizatora. Svaka druga uporaba
telekomunikacijske opreme za vrijeme natjecanja može rezultirati
diskvalifikacijom natjecatelja i ekipa.

21. Start
21.1
KH,
PH

U pojedinačnim natjecanjima, start je intervalni.

21.2

U kvalifikacijskim natjecanjima, prvi start u finalu mora biti najmanje dva i pol
(2.5) sata nakon završetka kvalifikacijskog natjecanja.

21.3

Svi natjecatelji moraju imati najmanje dvadeset (20) minuta za nesmetanu
pripreme u startnom prostoru. U startni prostor smiju ulaziti samo natjecatelji
koji još nisu startali i članovi tima.

21.4

Početak može biti organiziran s pred-startom, prije službenog vremena
početka. Ako postoji pred-start, mora biti postavljen službeni sat vidljiv svim
natjecateljima i članovima tima. Imena natjecatelja se moraju prozvati ili
prikazati na ekranu. U pred-startu mogu startati samo natjecatelji sa svojom
pratnjom i predstavnici medija vođeni od strane organizatora.

21.5
KH,
PH

Na startu mora biti postavljen službeni sat vidljiv svim natjecateljima. Ako ne
postoji pred-start, imena natjecatelja se moraju prozvati ili prikazati na
ekranu.

21.6

Natjecatelji su odgovorni za provjeru imaju li pravu kartu. Ako postoje razlike
u tijeku natjecanja, na karti mora biti naznačen natjecateljski startni broj ili
ime natjecatelja tako da natpis bude vidljiv za natjecatelja prije početka.

21.7

Točka, u kojoj počinje orijentacija, na karti je označena s trokutom. Ako je
ona udaljenja od mjesta startanja, na terenu mora biti markiran put nje.

21.8

Natjecatelji koji zakasne na svoje startno vrijeme vlastitom krivnjom smiju
startati. Organizator će odrediti u kojem trenutku mogu startati, s obzirom na
mogući utjecaj na ostale natjecatelje. Vrijeme će im biti mjereno kao da su
startali u svojoj startnom minuti.

21.9

Natjecatelji koji zakasne na svoje startno vrijeme krivnjom organizatora,
dobit će odgovarajuće novo startno vrijeme.

22. Cilj i mjerenje vremena
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22.1

Natjecanje za natjecatelja završava prelaskom ciljne linije.

22.2

Vrijeme koje je natjecatelj proveo na stazi, nije relevantno za natjecateljski
rezultat, osim ako je prešao dozvoljeni vremenski period boravka na stazi.

22.3

Vrijeme završetka staze može se mjeriti ili kada natjecatelj prijeđe liniju predcilja, ili ciljnu liniju. Vremena se zaokružuje na cijele sekunde. Vremena
moraju biti iskazana u satima, minutama i sekundama ili samo u minutama i
sekundama.

22.4

Koridor do cilja može biti omeđen trakom ili drugim sredstvima.

22.5
KH,
PH

Točan položaj cilja mora biti očit natjecatelju koji se približava.

22.6
KH,
PH

Nakon prelaska ciljne linije natjecatelji mora predati kontrolni karton ili
očitati snimljene podatke. Ako organizator zatraži, natjecatelji moraju
predati i karte.

22.7
KH,
PH

Za PreO natjecanja, organizator će postaviti maksimalno vrijeme za svaku
stazu, tri (3) minute za svaku kontrolu plus tri (3) minuta za svakih sto (100)
metara staze. Dodatno vrijeme može se postaviti kako bi se omogućilo
savladavanje iznimnih uspona, teških površina za kretanje ili drugih
čimbenika. Dodatno vrijeme može se odrediti i za natjecatelje s potvrdama
o otežanom kretanju.

22.8

Sva kašnjenja za natjecatelja, u bilo kojem trenutku na stazi, za koja nije kriv
natjecatelj, moraju biti evidentirana, i odbijaju se od ukupnog vremena
natjecatelja.

22.9

Ako, nakon uzimanja u obzir svih kašnjenja, natjecatelj premašuje
dozvoljeno vrijeme boravka na stazi, slijedi kazna. Kazna je odbijanje jednog
(1) boda za svakih pet (5) započetih minuta zakašnjenja.

22.10

Na TempO natjecanjima nema maksimalnog vremena.

23. Rezultati
23.1

U PreO natjecanju, svaka ispravno identificirana kontrole (isključujući
vremenske kontrole) donosi jedan (1) bod.

23.2

Na vremenskim kontrolama u PreO natjecanju, ako je točan odgovor dan u
vremenu 0-30 sekundi bilježi se vrijeme. Ako je dan pogrešan odgovor bilježi
se vrijeme uvećano za 60 kaznenih sekundi. Ako u roku od 30 sekundi nije
dan odgovor, bilježi se vrijeme od 90 sekundi.

23.3

Na svakoj vremenskoj kontroli vrijeme se mjeri elektroničkim sustavom ili
štopericom (preporuka dvije-u tom slučaju uzima se prosjek oba vremena).
Zapisuje se vrijeme zaokružen na cijelu manju sekundu.

23.4

Zabilježena vremena sa svake vremenske kontrole na natjecanju se
zbrajaju. Ako se vrijeme mjeri ručno, ukupno vrijeme mora biti zaokruženo
na cijelu manju sekundu.

23.5

U PreO natjecanju, natjecatelji se rangiraju prema osvojenim bodovima.
Ako više natjecatelja ima jednak broj bodova, rangiraju se prema ukupnom
vremenu na vremenskim kontrolama.
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23.6

U TempO natjecanju, natjecatelji se rangiraju prema njihovom ukupnom
vremenu. Ukupno vrijeme je suma vremena sa svake kontrolne stanice
(vrijeme potrebno za dat odgovor, te se dodaje po trideset (30) sekundi za
svaki netočan ili ne dat odgovor).

23.7

Privremeni rezultati, koji se sastoje od ukupnog broja bodova i ukupnog
vremena, trebaju biti objavljeni i izvješeni u ciljnom prostoru za vrijeme
natjecanja.
U TempO natjecanju, rezultati se ne prikazuju dok ne starta zadnji
natjecatelj.

23.8

Službeni rezultati moraju biti objavljeni ne više od jedan (1) sati nakon isteka
dozvoljenog vremena zadržavanja na stazi zadnjeg natjecatelja.

23.9

Službeni rezultati moraju uključivati ispravne odgovore, odgovore koje je
pojedini natjecatelj odabrao za svaku kontrolu, ukupan broj bodova i
ukupno vrijeme za svakog natjecatelja. Za medije se može pripremiti
skraćena verzija.

23.10

Dvoje ili više natjecatelja koji imaju jednak broj bodova i jednako ukupno
vrijeme na vremenskim kontrolama imaju isti plasman u popisu rezultata.
Pozicija/e nakon izjednačenja ostaje prazna.

23.11
KH,
PH

Svaki natjecatelj mora dobiti natjecateljsku kartu i kartu s rješenjima (PreO).

23.12

Rezultati moraju biti objavljeni na internetu i elektronski dostavljeni HOS-u
najkasnije četrdeset i osam (48) sata nakon natjecanja.

Svaki natjecatelj mora dobiti kartu s zadacima i rješenjima (TempO).

24. Kup Hrvatske u preciznoj orijentaciji
24.1

Za Kup Hrvatske u preciznoj orijentaciji mogu se bodovat samo sljedeće
klase i kategorije u sljedećim kombinacijama:
Open E i A
Paralimpic E
Junior E

24.2

IO prije početka natjecateljske sezone odlučuje koje će se klase i kategorije
bodovat za KH ovisno o broju registriranih natjecatelja.

24.3

Od ukupnog broja natjecanja N koja se boduju za KH u određenoj kategoriji
u tekućoj godini, za plasman natjecatelja u zbraja se K njegovih najboljih
bodova s natjecanja. Pri tome je K najmanji cijeli broj veći od N/2 (Npr. od
8 ili 9 utrka za KH uzima se 5 najboljih plasmana).

24.4

Na pojedinom natjecanju pobjednik u kategoriji osvaja 100 bodova.

24.5

Svi ostali natjecatelji u kategoriji osvajaju bodove prema formuli koja uzima
u obzir broj osvojenih bodova i vrijeme na vremenskim kontrolnim točkama
te zaostatak za pobjednikom. Za bodovanje se primjenjuje formula:

t  100

F  O 1

120  T  N  1
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gdje je:
F – faktor uspješnosti
O – broj točnih odgovora natjecatelja
t – ukupno vrijeme na vremenskim kontrolama
T – ukupni broj vremenskih kontrola na natjecanju
N – ukupni broj zadataka na natjecanju (ne uključujući vremenske kontrole)
24.6

Natjecatelj dobiva bodove u odnosu na pobjednika u kategoriji na sljedeći
način:

bodovi 

faktor natjecatel ja
 100
faktor prvoplasiranog

24.7

Natjecanja za Kup Hrvatske u preciznoj orijentaciji mogu biti organizirani i na
teritoriju druge države i organizirana od strane klubova koji nisu članovi
Saveza, ali organiziraju natjecanja u skladu s ovim Pravilnikom.

24.8

Za Kup Hrvatske mogu se bodovati natjecanja PreO i TempO. Na početku
natjecateljske sezone IO odlučuje o omjeru broja PreO i TempO natjecanja
u sustavu KH.

25. Prvenstvo Hrvatske
25.1

PH u preciznoj orijentaciji održava se u dvije discipline PreO i TempO

25.2

Prema vrsti natjecanja PH u PreO mora biti dnevno, pojedinačno, s
propisanim redoslijedom obilaska staze. PH može biti jedno natjecanje
(single-course) / ili zbirno natjecanje (multi-course)

25.3

Na PH u PreO orijentaciji postoje sljedeće klase i kategorije:
Open E
Paralimpic E
Junior E

25.4

PH u PreO orijentaciji održava se u klasama Open E, Paralimpic E i Junior E,
te se dodjeljuje naziv:
Prvak Hrvatske u PreO orijentaciji
Paralimpic prvak Hrvatske u PreO orijentaciji
Juniorski prvak Hrvatske u PreO orijentaciji

25.5

25.6
25.7

Prema vrsti natjecanja PH u TempO mora biti dnevno, pojedinačno, s
propisanim redoslijedom obilaska staze. PH može imati i kvalifikacijsko
natjecanje. Ako se održava kvalifikacijsko natjecanje ono mora biti na isti
dan kao i finalno natjecanje.
Na PH u TempO postoji samo otvorena klasa Open i Open Junior
PH u TempO orijentaciji održava se u klasama Open i Open Junior te se
dodjeljuje naziv:
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Prvak Hrvatske u TempO orijentaciji
Juniorski prvak Hrvatske u TempO orijentaciji

26. Nagrade
26.1
KH,
PH

Organizator mora organizirati svečano proglašenje.

26.2

Ako dva ili više natjecatelja imaju isti plasman, svaki treba dobiti
odgovarajuću medalju i / ili priznanje.

26.3

Na prvenstvu Hrvatske dodjeljuju se sljedeća odličja i priznanja:
• 1. mjesto:
zlatno (pozlaćeno) odličje
• 2. mjesto:
srebrno (posrebreno) odličje
• 3. mjesto:
brončano odličje
• 4. do 6. mjesta priznanje

26.4
KH,
PH

Priznanje Saveza osigurava organizator. IO je obavezan organizatoru staviti
na raspolaganje priznanje u digitalnom obliku.

26.5
PH

Organizator prvenstva Hrvatske dodjeljuje odličja, sa graviranim natpisom
„Prvenstvo Hrvatske“, godinom i kategorijom. Odličja moraju biti metalna ili
kristalna/staklena promjera 70 mm ili veća. Na odličju se može navesti i
naziv natjecanja.

26.6
PH

Proglašenje se provodi prema sljedećem protokolu:


Pozdrav uzvanicima (predstavnici vlasti, sportskim predstavnicima,
predstavnicima Saveza), svim voditeljima i natjecateljima



Intoniranje himne Republike Hrvatske



proglašenje po kategorijama sljedećim rasporedom



za PH u PreO;

E junior, E Paralimpik, E Open

za PH u TempO;

E junior, E Open

Zatvaranje natjecanja i eventualni poziv za sljedeće natjecanje

27. (Fair play)
27.1

Sve osobe koje sudjeluju u orijentacijskom natjecanju moraju se ponašati po
načelu pravednosti i poštenja. Oni moraju imati sportski stav i prijateljski duh.
Natjecatelji moraju pokazati poštovanje jedni za druge, korisnici invalidskih
kolica moraju imati prednost na strani staze bližoj kontrolama i pristup
mjestima odluke ispred pokretnih natjecatelja. Natjecatelji se moraju kretati
u najvećoj mogućoj tišini.

27.2

Tijekom natjecanja zabranjeno je tražiti ili primati tehničku pomoć od ostalih
natjecatelja ili pratitelja. Također je zabranjeno pružanje takve pomoći
drugim natjecateljima tijekom natjecanja. Međutim, dužnost je svih
natjecatelja pomoći bilo kojem ozlijeđenom natjecatelju ili bilo kome s
fizičkom potrebom u slučaju nezgode.

27.3

Doping je zabranjen. IOF Anti-Doping Rules vrijede za sva natjecanja.

27.4

Organizator i ostali pojedinci vezani uz organizaciju natjecanja moraju
održavati strogu tajnost o natjecateljskom području i terenu prije nego što su
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objavljeni. U svakom slučaju, staze se moraju držati u strogoj tajnosti.
27.5

Svaki pokušaj istraživanja i boravka na terenu na natjecateljskom području
je zabranjen. Pokušaji da se dobiju bilo kakve informacije vezane uz staze,
osim onih koje osigurava organizator, zabranjeni su i prije i za vrijeme
natjecanja.

27.6

Dužnosnici i pratitelji, natjecatelji, predstavnici medija i gledatelji moraju
ostati u područjima koja su im dodijeljena.

27.7

Dužnosnici i ostali (npr. predstavnici medija) na terenu ne smiju smetati ni
pomagati natjecateljima.

27.8

Nakon što je prešao ciljnu liniju, natjecatelj ne smije ponovno ući na teren
natjecanja bez odobrenja organizatora. Natjecatelj koji odustane mora
odmah to objaviti na cilju i predati kartu i kontrolni karton. Taj natjecatelj ne
smije ni na koji način utjecati na natjecanje niti pomoći ostalim
natjecateljima.

27.9

Natjecatelj koji prekrši bilo koje pravilo, ili tko se okoristi kršenjem bilo kojeg
pravila, može biti diskvalificiran.

27.10

Ne-natjecatelji koji prekrše bilo koje pravilo podliježu disciplinskim mjerama.

27.11

Organizator mora zaustaviti i odgoditi ili otkazati natjecanje, ako u bilo
kojem trenutku postane jasno da su se pojavile okolnosti zbog kojih staza
postaje opasna za natjecatelje, službenike ili gledatelje.

27.12

Organizator mora poništiti stazu, ako su se pojavile okolnosti zbog koje bi
staza postala značajno nepoštena.

27.13

Organizatora mora (i bez podnesenog prigovora i/ili žalbe) poništiti KT ako
se ustanovi da:
 KT nije postavljena
 ako je neki dio KT nestao (zastavica, perforator ili mjesto odluke)
 KT nema opisa kontrole
 KT nema točan broj postavljenih zastavica u odnosu na broj zastavica
naznačenih opisom KT (npr. označeno je A-D, a postavljene su 3
zastavice)
 KT nema točan broj postavljenih zastavica u odnosu na broj zastavica
naznačenih opisom KT (npr. označeno je A-D, a postavljene su 3
zastavice) tijekom cijelog natjecanja za sve natjecatelje jednako (npr.
zastavica padne)

28. Prigovori
28.1

Prigovori se mogu odnositi na primjenu Pravilnika, odluke organizatora,
postupke natjecatelja.

28.2

Prigovore može podnijeti predstavnik
organizatora, povjerenik za natjecanja.

28.3

Organizator mora omogućiti svim natjecateljima pregled cijele staze nakon
što su podijeljena rješenja, vraćene kopije kontrolnih kartona, riješeni
eventualni prigovori i žalbe te objavljeni službeni rezultati.

28.4

Organizator ne smije micati KT (zastavice, mjesta odluke i ostale oznake na
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kluba,

natjecatelj,

osoblje

terenu) dok nije prošao i posljednji rok za prigovore/žalbe na natjecanju, te
ako postoji žalba dok sudsko vijeće ne donese riješenje o istom.
28.5

Svaki prigovor treba biti upućen organizatoru usmeno ili pismeno što je
moguće prije. Prigovore razmatra organizator. U nedoumici organizator
može tražiti savjet povjerenika za natjecanja. Podnositelja prigovora o
odluci treba izvijestiti odmah po njenom donošenju.

28.6

Prigovori se razmatraju odmah, a prije proglašenja.

28.7

Prigovori se ne naplaćuju.

28.8

Rok na Prigovor na službene rezultate je četrnaest (14) dana od objave.
Mora se dostaviti pismeno ili e-poštom organizatoru, a kopija povjereniku za
natjecanja.

29. Žalba
29.1

Pvostupanjska žalba se podnosi po odluci organizatora o prigovoru zbog
neslaganja s donesenim.

29.2

Žalbu može podnijeti predstavnik kluba, natjecatelj, osoblje organizatora,
povjerenik za natjecanja.

29.3

Prvostupanjska žalba se predaje organizatoru i sudskom vijeću te
povjereniku za natjecanja (u njegovom odsustvu predaje se bilo kojem
članu IO) najkasnije trideset (30) minuta od donesene odluke o
podnesenom prigovoru, u pisanom obliku. Ako nije prisutan povjerenik za
natjecanja ili predstavnik IO, žalba se predaje organizatoru i sudskom vijeću,
a dostavlja povjereniku za natjecanja zajedno sa kopijom prigovora (ili
izvješćem o prigovoru ako je upućen usmenim putem), pismeno ili e-poštom
najkasnije četrdeset i osam (48) sata nakon završenog natjecanja.

29.4

Prvostupanjsku žalbu razmatra sudsko vijeće, te se ona ne naplaćuje.

29.5

Drugostupanjsku žalbu razmatra IO, te se naplaćuje dvije stotine (200) kuna,
a naknada se uplaćuje na žiro račun Saveza. IO razmatra isključivo žalbe za
koje postoji dokaz u uplati naknade. Iznimno naknadu na žalbu ne plaća
povjerenik za natjecanja.

29.6

Kod žalbi na natjecanju povjerenik za natjecanja ako je potrebno izlazi sa
sudskim vjećem na teren kako bi utvrdio činjenično stanje. Povjerenika
mijenja bilo koji član IO.

29.7

Drugostupanjske žalbe se razmatraju na sjednicama IO, te ih prezentira
povjerenik za natjecanja ili član IO koji ga je mijenjao.

29.8

Ako se član sudskog vijeća ili IO smatra osobno pristranim ili nije sposoban
ispuniti svoji zadaću, neće se uključiti u odlučivanje.

29.9

Sudsko vijeće ili IO prije donošenja odluke moraju saslušati zainteresirane
strane, ako one to žele.

29.10

Kod PreO natjecanja ako se poništi 1 ili više KT, staza i dalje može biti
regularna.

29.11

Kod TempO natjecanja ako se poništi 1 ili više KT mora se poništiti cijela
postaja u kojoj se nalazi(e) KT. Staza i dalje može biti regularna.
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29.12

Na temelju žalbe sudsko vijeće ili IO može odlučiti da se cijelo natjecanje u
jednoj ili više kategorija proglasi neregularnim ako su sljedeći slučajevi bitno
utjecali na ukupni rezultat kategorije:


ako ima previše poništenih KT da bi staza kvalitetom odgovarala
rangu natjecanja



(PH, KH) ako je karta crtana van propisanog standarda



druge neregularnosti za koje se ocijeni da su utjecale na regularnost
natjecanja

(sukladno članku 6.5 organizator natjecanja u kojem je natjecanje u
pojedinoj kategoriji proglašeno neregularnim dužan je natjecateljima iz te
kategorije vratiti iznos startnine)
29.13

Ako je drugostupanjska žalba pozitivno riješena naknada uplaćena za žalbu
se vraća.

29.14

Ako se natjecanje u nekoj kategoriji proglasi neregularnim IO može odrediti
zamjensko natjecanje za navedenu kategoriju.

29.15

Krajnji rok za žalbe je četrnaest (14) dana nakon objave rezultata, a odnosi
se na žalbe koje objektivno nisu mogle biti uložene na natjecanju. Ovakve
žalbe moraju se dostaviti pismeno ili e-poštom povjereniku za natjecanja, a
kopija organizatoru.

30. Sudsko vijeće
30.1

Sudsko vijeće imenuje se u svrhu rješavanja prvostupanjskih žalbi na
natjecanju.

30.2

Sudsko vijeće imenuje klub organizator, uz odobrenje povjerenika za
natjecanja.
Odobrenje mora biti najkasnije četrdeset i osam (48) sati prije početka
natjecanja.

30.3

Sudsko vijeće sastoji se od tri (3) člana s pravom glasa ako je moguće iz
različitih klubova. Povjerenik za natjecanja (u njegovom odsustvu bilo koji
član IO) će voditi sudsko vijeće, ali nema pravo glasa.

30.4

Predstavnik organizatora ima pravo sudjelovati u sastancima sudskog vijeća
ali nema pravo glasa.

30.5

Organizator će postupiti prema odluci sudskog vijeća. Sudsko vijeće može
promjeniti ili poništiti odluku koju je prethodno donio organizator.

30.6

Sudsko vijeće je sposobno donositi odluke samo ako su prisutni svi članovi. U
hitnim slučajevima preliminarne odluke mogu se poduzeti ako se većina
članova sudskog vijeća dogovori oko odluke.

30.7

Ako član sudskog vijeća izjavi da ima predrasude ili ako član sudskog vijeća
nije u stanju ispuniti svoju zadaću, . Povjerenik za natjecanja (u njegovom
odsustvu bilo koji član IO) će imenovati zamjenu.

30.8

Sudsko vijeće je odobreno od strane povjerenika za natjecanja. Niti jedan
član sudskog vijeća ne smije biti iz kluba organizatora.

30.9

Sudsko vijeće može poništiti kontrolu ako se izglasa da je nepravilno
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postavljena. Razlog ukidanja kontrole mora biti izvješen zajedno s
rezultatima. Ako se ukida kontrola na TempO natjecanju, onda se ukidaju
sve kontrole sa te kontrolne stanice.
30.10

Sudsko vijeće može poništiti KT ako se ustanovi da:
 nema ispravan opis KT
 nema potpun opis KT
 ako je KT pogrešno postavljena
 opis KT ne odgovara centru kružnice na karti
 da KT nije bila vidljiva za sve natjecatelje, npr. one koji sjede u
kolicima
 su se uvjeti na stazi promijenili, u smislu vidljivosti, do te mjere da KT
nije bila dovoljno jasno vidljiva jednako za sve natjecatelje
 ako barem na jednoj KT stoji pogrešna oznaka na stupiću mjesta
odluke
 gledano s mjesta odluke nije jasno imenovanje zastavica (npr.
gledano s mjesta odluke zastavice se nalaze na istom pravcu, ili
toliko blizu pravcu da nije dovoljno razlučivo koja je koja)
 ako teren koji utječe na rješavanje problema nije ispravno nacrtan,
do te mjere da izravno može navesti na pogrešan odgovor. (Npr. u
zadatku se traži srednja uvala od tri (3) nacrtane, a na terenu se
nalaze četri (4) uvale.)
 rješenja nisu u skladu s postavljenim zastavicama
 druge neregularnosti za koje se ocijeni da su utjecale na regularnost
KT

30.11

Sudsko vijeće ne može promijeniti odgovor u "Z" kao točan odgovor i uvažiti
KT ako se ustanovi neregularnost iz članka 30.12

30.12

Organizatora mora (i bez podnesenog prigovora i/ili žalbe) poništiti KT ako
se ustanovi da:
 KT nije postavljena
 ako je neki dio KT nestao (zastavica, perforator ili mjesto odluke)
 KT nema opisa kontrole
 KT nema točan broj postavljenih zastavica u odnosu na broj
zastavica naznačenih opisom KT (npr. označeno je A-D, a
postavljene su 3 zastavice)
 KT nema točan broj postavljenih zastavica u odnosu na broj
zastavica naznačenih opisom KT (npr. označeno je A-D, a
postavljene su 3 zastavice) tijekom cijelog natjecanja za sve
natjecatelje jednako (npr. zastavica padne)

31. Izvještaj s natjecanja
31.1
KH,
PH

Organizator je dužan službeni izvještaj u roku sedam (7) dana objaviti na
internetu i poslati pismeno ili e-poštom povjereniku za natjecanja i HOS-u

31.2
KH,
PH

Službeno izvješće sa natjecanja mora sadržati:


Naziv, mjesto, datum i vrstu natjecanja



Rang natjecanja



Naziv i mjerilo karte, ekvidistanca i godina izdanja



Naziv kluba organizatora, ime i prezime i kvalifikaciju glavnog
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organizatora


Ime i prezime postavljača staza



Imena ostalih sudionika u organizaciji



Sastav sudskog vijeća, broj prigovora i odluke sudskog vijeća, broj
žalbi



Ako postoje, sve izmjene u odnosu na neslužbene rezultate
(naknadne korekcije vremena, ...)



Točan broj natjecatelja koji su nastupili



Nagrade



Kopiju svih staza i riješenja



Rezultate
o Za svaku kategoriju moraju biti upisani:
-

Duljina staza, broj kontrola, dozvoljeno vrijeme obilaska
staze

o Za svakog natjecatelja trebaju biti navedeni:
-

Plasman

-

Ime i prezime, kratica kluba, država

-

Postignuti broj bodova i vrijeme (za PreO)

-

Postignuto vrijeme (za TempO)

32. Reklamiranje i sponzorstvo
32.1

Vidi Zakon o sportu.

33. Odnosi s javnošću
33.1

Organizator će ponuditi predstavnicima medija atraktivne radne uvjete i
povoljne mogućnosti promatrati i izvještavanja s natjecanja.

33.2

Minimalno što će organizator ponuditi predstavnicima medija je sljedeće:
• start liste i ostale informacije na dan (ili prije) natjecanja
• priliku za sudjelovanje u model eventu
• rezultate i karte sa stazama odmah nakon natjecanja

33.3

Organizator će se potruditi kako bi se povećala medijska pokrivenost što je
više moguće do granice koja ne ugrožava pravednost natjecanja.
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