PRAVILNIK O VREDNOVANJU USPJEŠNOSTI KLUBOVA
HRVATSKOG ATLETSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

Čistopis, 1. travnja 2019. godine

Zagreb, travanj 2019.

Temeljem članka 42. Statuta Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom, Upravni
odbor HASOSI, donosi:
PRAVILNIK O VREDNOVANJU USPJEŠNOSTI KLUBOVA HASOSI
Poredak uspješnosti klubova u jednoj poslovnoj godini utvrđuje se zbrojem ukupnih
ostvarenih bodova zbrajajući ukupni zbroj dobiven po kriterijima navedenim od 1. do 9.
ovog Pravilnika pri čemu je klub s najviše ostvarenih bodova ujedno i najuspješniji klub.
1.

Ekipna prvenstva
1.
2.
3.
4.
5.
6-n

mjesto
mjesto
mjesto
mjesto
mjesto
mjesto

500 bodova
300 bodova
200 bodova
100 bodova
70 bodova
50 bodova

Svim ekipama koje su ostvarile plasman od 6. do posljednjeg mjesta dodjeljuje se 50
bodova pod uvjetom da imaju minimalno jednu disciplinu uspješno završenu.
2.

Pojedinačna prvenstva
zlatna medalja
srebrna medalja
brončana medalja

3.

100 bodova
60 bodova
40 bodova

Međunarodna natjecanja u sustavu WPA – medalje
Paraolimpijske igre
WPA Svjetsko prvenstvo
WPA Europsko prvenstvo
WPA Svjetsko juniorsko prvenstvo

4.

Nastup u reprezentaciji – seniori/ke
Paraolimpijske igre
WPA Svjetsko prvenstvo
WPA Europsko prvenstvo

5.

2000 bodova
1500 bodova
1000 bodova
800 bodova

800 bodova
500 bodova
350 bodova

Nastup u reprezentaciji – juniori/ke
WPA Svjetsko prvenstvo
IWAS svjetske igre
EPYG europske igre mladih

400 bodova
250 bodova
150 bodova

Juniorski uzrast računa se sukladno važećim WPA pravilima i propozicijama.
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6.

Rekordi – paraolimpijska disciplina
Svjetski rekord
Europski rekord
Hrvatski rekord

2000 bodova
1200 bodova
600 bodova

Hrvatski rekord uzima se u obzir samo ako je postignut prema pravilima iz Općih
propozicija za natjecanja u organizaciji HASOSI za tekuću sezonu.
7.

Rekordi – neparaolimpijska disciplina
Svjetski rekord
Europski rekord
Hrvatski rekord

1000 bodova
600 bodova
300 bodova

Rekordi se priznaju samo ako su postignuti prema pravilima iz Općih propozicija za
natjecanja u organizaciji HASOSI za tekuću sezonu odnosno i važećim WPA pravilima i
propozicijama.
8.

Broj aktivnih natjecatelja
Broj natjecatelja

x 10

Klub ostvaruje bodove za svakog natjecatelja sa ostvarenim plasmanom na svakom
natjecanju iz sustava HASOSI (uključuje samo pojedinačno i ekipno PH).
9.

Organizacija natjecanja
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske / Cro Open 1000 bodova
Ekipno prvenstvo Hrvatske
600 bodova
Ostala natjecanja verificirana od UO HASOSI 400 bodova

U slučaju da više klubova / članica sudjeluje u organizaciji jednog natjecanja, bodovi se
dijele razmjerno na jednake dijelove.

Zagreb, 1. travnja 2019. godine

Predsjednik HASOSI:
izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević
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