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IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NATJECANJIMA HASOSI 
 

Opća pravila 

Članak Str. Važeće odredbe Izmjene i dopune Pojašnjenje 

1.2., 
1.2.1. 

4. Pravo sudjelovanja odnosno nastupa na Državnom prvenstvu u 
atletici osoba s invaliditetom, međunarodnim natjecanjima na 
teritoriju Republike Hrvatske, te ostalim natjecanjima u 
organizaciji klubova, gradskih i županijskih saveza, ostvaruje 
atletičar: 

◦ koji je uredno registriran u evidenciji registriranih 
sportaša – RegOnline 

◦ koji je uredno registriran za tekuću natjecateljsku 
sezonu 

◦ koji je u posjedu važeće natjecateljske iskaznice 
HASOSI 

◦ čiji je matični klub uredno podmirio obvezu plaćanja 
godišnje članarine 

◦ koji je u posjedu liječničke potvrde o općoj 
zdravstvenoj sposobnosti sukladno pravilima ovog 
Pravilnika i Zakona o sportu. 

Pravo sudjelovanja odnosno nastupa na Državnom prvenstvu u atletici osoba s 
invaliditetom, međunarodnim natjecanjima na teritoriju Republike Hrvatske, te 
ostalim natjecanjima u organizaciji klubova, gradskih i županijskih saveza , 
natjecanjima iz čl. 3.1., st. 1.., t. a), b) i c) ovog Pravilnika ostvaruje atletičar: 

◦ koji je uredno registriran u evidenciji registriranih sportaša – RegOnline 
◦ koji je uredno registriran za tekuću natjecateljsku sezonu   
◦ koji je u posjedu važeće natjecateljske iskaznice HASOSI  
◦ čiji je matični klub uredno podmirio obvezu plaćanja godišnje članarine  
◦ koji zadovoljava uvjete za natjecanje prema klasifikaciji sportaša 

sukladno propisanim WPA klasifikacijskim pravilima 
◦ koji je u posjedu liječničke potvrde o općoj zdravstvenoj sposobnosti 

sukladno pravilima ovog Pravilnika i Zakona o sportu. 

-Izbacuje se termin 
sudjelovanje kako bi se dalo 
do znanja da je riječ isključivo 
o natjecateljima. 
-posebno se definira na kojim 
natjecanjima i s kojim uvjetima 
sportaš ostvaruje pravo natupa 
- klubovi mogu organizirati 
natjecanja i dopustiti nastup i 
drugih vrsta invaliditeta od onih 
propisanih pravilima WPA. 
-Izbacuje se druga točka – 
nepotrebna je, Savez ne vodi 
evidenciju registriranih 
natjecatelja na godišnjoj razini. 
-Dodaje se predzadnja točka – 
sportaš ne može nastupati ako 
nije prošao nacionalnu 
klasifikaciju. 

1.2. 
1.2.1. 
4. 

4. Natjecateljska iskaznica je važeća samo s potvrdom liječničkog 
pregleda ne starijim od šest mjeseci. Kontrola iskaznica vrši se 
na svim natjecanjima, državnim i regionalnim, za sve 
natjecatelje. 

Natjecateljska iskaznica je važeća samo s potvrdom liječničkog pregleda ne 
starijim od šest mjeseci. Kontrola iskaznica vrši se na svim natjecanjima, 
državnim i regionalnim, za sve natjecatelje. 
Kontrola liječničkih potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti vrši se na svim 
natjecanjima, državnim i regionalnim. 

Sukladno Odluci Upravnog 
odbora HASOSI 550/19 od 
17.12.2019. 

1.2. 
1.2.1. 
5. 

4. Natjecatelj koji nije uredno registriran u evidenciji registracija 
RegOnline odnosno za kojega klub nije podnio Zahtjev za 
produženje registracije, uz suglasnost Izbornika reprezentacije i 
odluku Upravnog odbora HASOSI, može biti izdana dopusnica 
kojom se omogućuje nastup na državnom odnosno 
međunarodnom natjecanju te koja vrijedi samo za natjecanje za 
koje se izdaje. Takav natjecatelj obvezan je predočiti liječničku 
potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije početka 
natjecanja 

Natjecatelj koji nije uredno registriran u evidenciji registracija RegOnline odnosno 
za kojega klub nije podnio Zahtjev za produženje registracije , uz suglasnost 
Izbornika reprezentacije i odluku Upravnog odbora HASOSI , može biti izdana 
dopusnica kojom se omogućuje nastup na državnom odnosno međunarodnom 
natjecanju te koja vrijedi samo za natjecanje za koje se izdaje. Takav natjecatelj 
obvezan je predočiti liječničku potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije 
početka natjecanja 

- Produžetak registracije nije 
sukladan pravilniku. 
- Nije potrebna suglasnost 
dvije instance za dopuštenje 
nastupa.  
 

1.2. 
1.2.1. 
6. 

 Ukoliko na području određene jedinice lokalne (regionalne) 
samouprave ne postoji atletski klub osoba s invaliditetom, na 
natjecanju mogu nastupiti i natjecatelji članovi registriranog 
županijskog ili gradskog športskog saveza osoba s invaliditetom 
na području bez osnovanog kluba osoba s invaliditetom.  

Ukoliko na području određene jedinice lokalne (regionalne) samouprave ne postoji 
atletski klub osoba s invaliditetom, na natjecanju mogu nastupiti i natjecatelji 
članovi registriranog županijskog ili gradskog športskog saveza osoba s 
invaliditetom na području bez osnovanog kluba osoba s invaliditetom.  
 

Nije poticajno za razvoj sporta. 
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1.2. 
1.2.2. 
2. 

5. Opću zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik 
odnosno specijalist sportske medicine, sukladno Zakona o 
sportu.  
 

Opću zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik odnosno specijalist 
sportske medicine, medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji 
imaju završen poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta  sukladno 
Zakona o sportu.  

Uskladba s Zakonom o sportu, 
čl. 71.st.1. i 2. (NN: 98/19) 

1.2. 
1.2.2. 
3. 

 Po obavljenom pregledu atletičar je dužan predati Potvrdu o 
utvrđenoj općoj zdravstvenoj sposobnosti svome matičnom 
klubu, koji je u obvezi potvrde svih svojih natjecatelja na 
pojedinom natjecanju predočiti Povjereniku HASOSI prije 
početka natjecanja. Ocjena opće zdravstvene sposobnosti 
atletičara se, u pravilu, upisuje u natjecateljsku iskaznicu 
atletičara na za to predviđeno mjesto. 

Po obavljenom pregledu atletičar je dužan predati Potvrdu o utvrđenoj općoj  
zdravstvenoj sposobnosti svome matičnom klubu, koji je u obvezi potvrde svih 
svojih natjecatelja na pojedinom natjecanju predočiti Povjereniku HASOSI prije 
početka natjecanja. Ocjena opće zdravstvene sposobnosti atletičara se, u pravilu, 
upisuje u natjecateljsku iskaznicu atletičara na za to predviđeno mjesto.  
 

Nije pravno relevantno 
sukladno Odluci UO 550/19 od 
17.12.2019. 

1.3. 
1.3.1. 

5. Veterani/veteranke - 35 godina starosti i stariji 
Seniori/seniorke - 20 godina starosti i stariji 
Juniori/juniorke - U20 18 i 19 godina 

 M.juniori/m.juniorke – U18 16 i 17 godina 
 Kadeti/kadetkinje – U16 14 i 15 godina 

 

Veterani/veteranke - 35 godina starosti i stariji 
Seniori/seniorke - 20 godina starosti i stariji 
Juniori/juniorke - U20 18 i 19 godina 

 M.juniori/m.juniorke – U18 16 i 17 godina 
 Kadeti/kadetkinje – U16 14 i 15 godina 

Apsolutna kategorija: 20 godina starosti i stariji, 
Juniori: 17, 18, 19 godina na dan 31.12. u godini natjecanja,  
Kadeti: 14, 15, 16 godina na dan 31.12. u godini natjecanja.  

Uskladba s WPA pravilima o 
starosnim kategorijama.  

1.3.2. 5. 1.3.2. Ograničenja 
 1.3.2.1. Seniori i seniorke: 
 Natjecatelj može nastupiti u jednom danu u dvije discipline i 

jednoj štafeti. 
1.3.2.2. Juniori i juniorke– U20 

 Natjecatelj može nastupiti u jednom danu u dvi je discipline i 
jednoj štafeti. 
1.3.2.3. Mlađi juniori i mlađe juniorke– U18 

 Natjecatelj/ica može nastupiti u jednom danu u dvije discipline i 
jednoj štafeti.  
Mlađi junior/ka može nastupati u seniorskoj konkurenciji u svim 
disciplinama bez ograničenja, osim u bacačkim disciplinama. 
Kada mlađi junior/ka – U18 (16 i 17 godina starosti) nastupa na 
seniorskim natjecanjima u bacačkim disciplinama, može 
sudjelovati u natjecanju koristeći rekvizit jedne uzrasne 
kategorije više od propisane za njegov uzrast odnosno ako je 
koristeći takav rekvizit on jednake težine kao i seniorski.   

 1.3.2.5. Kadeti i kadetkinje – U16 
 Natjecatelj/ica može nastupiti u jednom danu samo u jednoj 

disciplini i jednoj štafeti. 
Nastup kadeta u bacačkim disciplinama dozvoljava se i na 
natjecanjima viših uzrasnih kategorija odnosno dozvoljava se 
sudjelovanje u natjecanju i u seniorskoj konkurenciji, isključivo 

1.3.2. Ograničenja 
 1.3.2.1. Seniori i seniorke: 
 Natjecatelj može nastupiti u jednom danu u dvije discipline i jednoj štafeti. 

1.3.2.2. Juniori i juniorke– U20 
 Natjecatelj može nastupiti u jednom danu u dvi je discipline i jednoj štafeti. 

1.3.2.3. Mlađi juniori i mlađe juniorke– U18 
 Natjecatelj/ica može nastupiti u jednom danu u dvije discipline i jednoj štafeti.  

Mlađi junior/ka može nastupati u seniorskoj konkurenciji u svim disciplinama bez 
ograničenja, osim u bacačkim disciplinama. Kada mlađi junior/ka – U18 (16 i 17 
godina starosti) nastupa na seniorskim natjecanjima u bacačkim disciplinama, 
može sudjelovati u natjecanju koristeći rekvizit jedne uzrasne kategorije više od 
propisane za njegov uzrast odnosno ako je koristeći takav rekvizit on jednake 
težine kao i seniorski.  

 1.3.2.5. Kadeti i kadetkinje – U16 
 Natjecatelj/ica može nastupiti u jednom danu samo u jednoj disciplini i jednoj 

štafeti. 
Nastup kadeta u bacačkim disciplinama dozvoljava se i na natjecanjima viših 
uzrasnih kategorija odnosno dozvoljava se sudjelovanje u natjecanju i u 
seniorskoj konkurenciji, isključivo uz poštivanje pravila da se dozvoljava 
korištenje rekvizita samo jedne uzrasne kategorije više od težine rekvizita koja je 
propisana za kadetski uzrast, te samo u slučaju ako je težina takvog rekvizita 
jednaka težini seniorskog rekvizita.  
Napomena: Prilikom prijave natjecatelja klub je obvezan voditi računa o gornjim 

Ovisno o tome hoće li 
natjecanje biti organizirano kao 
jednodnevno ili dvodnevno, 
organizator će u suradnji sa 
Stručnom komisijom razraditi 
moguća ograničenja u broju 
nastupa na predmetnom 
natjecanju. Također, ovisno o 
strukturi i broju prijavljenih 
natjecatelja mlađe uzrasne 
kategorije koje prema pravilima 
ne bi smjele bacati seniorski 
rekvizit, uvijek postoji 
mogućnost, prema prijedlogu 
Stručne komisije, instalacije 
posebne discipline za mlađe 
sportaše.  
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uz poštivanje pravila da se dozvoljava korištenje rekvizita samo 
jedne uzrasne kategorije više od težine rekvizita koja je 
propisana za kadetski uzrast, te samo u slučaju ako je težina 
takvog rekvizita jednaka težini seniorskog rekvizita. 
Napomena: Prilikom prijave natjecatelja klub je obvezan voditi 
računa o gornjim odredbama ograničenja, koristeći pritom 
važeću Tablicu težine rekvizita prema IPC pravilima (prilog 
ovom Pravilniku). 

odredbama ograničenja, koristeći pritom važeću Tablicu težine rekvizita prema 
IPC pravilima (prilog ovom Pravilniku). 
Broj disciplina u kojima natjecatelj može nastupiti na jednom natjecanju 
određuje organizator natjecanja za svako pojedinu natjecanje  a to mora biti 
vidljivo naznačenu u pozivu na natjecanje . 
Sva natjecanja kojima je organizator HASOSI u pravilu su natjecanja 
namijenjena apsolutnoj kategoriji natjecatelja sukladno pravilima o 
starosnim kategorijama.  
U bacačkim disciplinama se dozvoljava nastup mlađih uzrasnih kategorija 
samo u slučaju ako je težina njihovog rekvizita jednaka težini rekvizita 
namijenjenoj apsolutnoj kategoriji sukladno tablici težina rekvizita.  

Klasifikacija sportaša 

2.1 
7. 

8. Nacionalna klasifikacija u pravilu se provodi neposredno prije 
natjecanja nacionalne razine. 

Nacionalna klasifikacija, u pravilu se provodi neposredno prije natjecanja 
nacionalne 
- za kategorije 30, 40, 50 i 60 u pravilu se provodi neposredno prije 
natjecanja nacionalne razine.  
- za sportaše oštećena vida provodi se tijekom cijele godine odnosno kada 
se za to ukaže potreba s time da su klubovi dužni voditi računa da se prije 
održavanja natjecanja na kojemu planira nastupiti sportaš koji još nije 
klasificiran pravovremeno pošalje Zahtjev za klasifikaciju.  
- Iznimno, za kategoriju sportaša s intelektualnim poteškoćama dopušta se 
nastup na natjecanju nacionalne razine sportašu čiji matični klub, prilikom 
registracije, dostavi dokumentaciju iz koje je vidljivo lako ili umjereno 
intelektualno oštećenje, te ako je riječ o školarcu da se školuje prema 
prilagođenom programu, uključujući nalaz i mišljenje timske obrade 
psihologa, sociologa, liječnika, školskog liječnika  i drugo. 

Detaljnija razrada nacionalne 
klasifikacije. 

2.6. 
1. 

10. Ured HASOSI vodi popis i bazu podataka klasificiranih sportaša. U 
bazu klasificiranih sportaša upisuju se svi sportaši, a na službenim 
web stranicama HASOSI objavljuju se samo sportaši kojima je 
produžena registracija za pojedinu natjecateljsku sezonu.  
 

Ured HASOSI vodi popis i bazu podataka klasificiranih sportaša u okviru platforme 
RegOnline sustava Hrvatskog paraolimpijskog odbora. U bazu klasificiranih 
sportaša upisuju se svi sportaši, a na službenim web stranicama HASOSI objavljuju se 
samo sportaši kojima je produžena registracija za pojedinu natjecateljsku sezonu.  
Na početku kalendarske godine ured HASOSI dostavlja svakom klubu listu 
registriranih sportaša sa podacima klasifikacijskih statusa. 

Uskladba s praksom i 
operativnim mogućnostima. 

2.6. 
2. 

10. Nacionalna baca klasificiranih sportaša sadrži sljedeće podatke… Nacionalna baca klasificiranih Lista registriranih sportaša sadrži sljedeće podatke… Uskladba sa prethodnim 
stavkom. 

2.6. 
3. 

11. Nacionalna baza klasificiranih sportaša ažurira se redovito nakon 
svake klasifikacije, kao i upisom odnosno registracijom novih 
sportaša kojima se dodjeljuje status New <N>. 

Nacionalna baza klasificiranih sportaša ažurira se redovito nakon svake klasifikacije, kao 
i upisom odnosno registracijom novih sportaša kojima se dodjeljuje status New <N>. 

Nije pravno relevantno. 

Organizacija natjecanja 

3.1. 
1. 

11. Natjecanja u sustavu Hrvatskog atletskog saveza osoba s 
invaliditetom: 

a) Ekipno prvenstvo Hrvatske 
b) Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske (Croatia 

Natjecanja u sustavu Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom: 
 Ekipno prvenstvo Hrvatske 
 Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske (Croatia Open)  
 Ostala natjecanja 

a) npr. Ekipno PH  
b) npr. Croatia open 
c) npr. Zimski bacački miting… 
d) natjecanja lokalnog 
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Open) 
c) Ostala natjecanja 

 

 Nacionalna natjecanja 
 Nacionalna natjecanja međunarodnog karaktera  
 Međunarodna natjecanja 
 Ostala natjecanja 

karaktera 

3.1. 
2. 

11. Organizator Ekipnog prvenstva Hrvatske je HASOSI. 
Suorganizator odnosno Priređivač Ekipnog prvenstva Hrvatske, 
u izvedbenom smislu, je klub kojemu je HASOSI posebnom 
odlukom Upravnog odbora povjerio organizaciju.  
 

Organizator Ekipnog prvenstva Hrvatske Nacionalnih natjecanja, kao i 
nacionalnih natjecanja međunarodnog karaktera  je HASOSI. Suorganizator 
odnosno Priređivač Ekipnog prvenstva Hrvatske nacionalnih natjecanja i 
nacionalnih natjecanja međunarodnog karaktera, u izvedbenom smislu, je klub 
kojemu je Upravni odbor HASOSI posebnom odlukom Upravnog odbora povjerio 
organizaciju.  

Uskladba s prethodnim 
stavkom. 

3.1. 
3. 

11. Organizator Otvorenog pojedinačnog prvenstva Hrvatske (dalje 
u tekstu; Croatia Open) je HPO. Nositelj aktivnosti, u 
operativno-logističkom i provedbenom smislu, je HASOSI, a 
Priređivač natjecanja je klub kojemu Upravni odbor HASOSI 
posebnom odlukom povjerava pojedine aktivnosti organizacije.  
Croatia Open, sukladno karakteru i razini natjecanja, 
predstavlja međunarodno natjecanje.  

Organizator Otvorenog pojedinačnog prvenstva Hrvatske (dalje u tekstu; Croatia 
Open) je HPO. Nositelj aktivnosti, u operativno-logističkom i provedbenom smislu, 
je HASOSI, a Priređivač natjecanja je klub kojemu Upravni odbor HASOSI 
posebnom odlukom povjerava pojedine aktivnosti organizacije. Croatia Open, 
sukladno karakteru i razini natjecanja, predstavlja međunarodno natjecanje.  
 

Pojašnjeno u prethodnom 
stavku. 

3.1. 
3. 

11.  Organizator Međunarodnih natjecanja je Klub koji je nositelj projekta 
organizacije međunarodnog natjecanja. Klub u fazi planiranja mora ishoditi 
suglasnost HASOSI za organizaciju međunarodnog natjecanja najkasnije 120 
dana prije planiranog termina natjecanja. Organizator Međunarodnog 
natjecanja može biti i HASOSI kada za to, prema preporuci Stručne komisije 
HASOSI, postoji nacionalnih interes odnosno interes reprezentacije. 

Novi članak – pojašnjenje 
Međunarodnih natjecanja.  

3.1. 
4. 

11. Organizacija Ostalih natjecanja u ingerenciji je klubova / članica 
HASOSI u suradnji sa gradskim i županijskim sportskim 
savezima. Ako je natjecanje međunarodnog karaktera, potrebno 
je ishoditi suglasnost HASOSI i HPO-a. 

Organizacija Ostalih natjecanja u ingerenciji je klubova / članica HASOSI u 
suradnji sa gradskim i županijskim sportskim savezima. Ako je natjecanje 
međunarodnog karaktera, potrebno je ishoditi suglasnost HASOSI i HPO -a. 
 

Nije pravno relevantno. 

3.1. 
6. 

11. Sva natjecanja iz članka III.3.1. odvijaju se prema IPC pravilima 
te prema pravilima ovog pravilnika. 

Sva natjecanja iz članka III.3.1. odvijaju se prema IPC WPA pravilima te prema 
pravilima ovog pravilnika.  

Terminološka uskladba.  

3.2.1. 
1. 

11. HASOSI najmanje tri mjeseca prije natjecateljske sezone 
raspisuje natječaj za domaćina / priređivača  Ekipnog i 
pojedinačnog prvenstva Hrvatske -  Croatia Opena.  
 

HASOSI najmanje tri mjeseca prije natjecateljske sezone tijekom tekuće godine 
raspisuje natječaj za domaćina / priređivača  Ekipnog i pojedinačnog prvenstva 
Hrvatske -  Croatia Opena. natjecanja iz čl. 3.1., st. 1. t. a) i b) te eventualno c) 
prema usvojenom planu natjecanja Upravnog odbora za sljedeću 
natjecateljsku sezonu.  

Uskladba s dosadašnjom 
praksom.  

3.2.1. 
2. 

11. Ukoliko se na raspisani natječaj i u propisanom roku ne prijavi 
Priređivač, utoliko HASOSI određuje termin i Priređivača 
Ekipnog i Pojedinačnog prvenstva- Croatia Opena.  

Ukoliko se na raspisani natječaj i u propisanom roku ne prijavi Priređivač, utoliko 
HASOSI određuje termin i Priređivača Ekipnog i Pojedinačnog prvenstva- Croatia 
Opena. natjecanja iz čl. 3.1.. st. 1. t. a) i b) te eventualno c).  

Uskladba s prethodnim 
stavkom. 

3.2.1. 
3. 

12. Sadržaj i formu natječaja, kao i uvjete koje potencijalni 
organizatori / priređivači moraju zadovoljiti posebnom odlukom 
propisuje Upravni odbor HASOSI.  

Sadržaj i formu natječaja, kao i uvjete koje potencijalni organizatori / priređiv ači 
moraju zadovoljiti posebnom odlukom propisuje Upravni odbor HASOSI. 
sukladan je pravilima ovog Pravilnika. 

Uskladba s dosadašnjom 
praksom. 

3.2.2. 
1. 

12. Ekipno i Pojedinačno prvenstvo - Cro Open, održavaju se 
prema unaprijed utvrđenoj satnici. HASOSI može izvršiti manje 

Ekipno i Pojedinačno prvenstvo - Cro Open, Natjecanja iz čl. 3.1., st. 1. t. a) i b)  
održavaju se prema unaprijed utvrđenoj satnici strukturi natjecanja. HASOSI 

Terminološka uskladba.  
Preciznija odredba.  
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izmjene u satnici, ako to poboljšava ritam natjecanja te ako je to 
u interesu postizanja maksimalnih sportskih postignuća, ako je 
to uvjetovano rasporedom i raspoloživosti borilišta , brojem 
prijavljenih natjecatelja ili iz nekih drugih opravdanih razloga.  

Tehnički rukovoditelj natjecanja, u suradnji sa Stručnom komisijom HASOSI , 
može izvršiti manje izmjene u satnici, ako to poboljšava ritam natjecanja te ako je 
to u interesu postizanja maksimalnih sportskih postignuća, ako je to uvjetovano 
rasporedom i raspoloživosti borilišta, brojem prijavljenih natjecatelja ili iz nekih 
drugih opravdanih razloga.  

3.2.2. 
3. 

12. Ekipno prvenstvo se u pravilu organiziraju kao jednodnevna 
natjecanje, dok se Croatia open organizira kao dvodnevno 
natjecanje. Upravni odbor HASOSI, na prijedlog Stručne 
komisije, može donijeti i drugačiju odluku.  
 

Ekipno prvenstvo se u pravilu organiziraju kao jednodnevna natjecanje, dok se 
Croatia open organizira kao dvodnevno natjecanje. Upravni odbor HASOSI, na 
prijedlog Stručne komisije, može donijeti i drugačiju odluku .  
Natjecanja iz čl. 3.1., st. 1., t. a), b) i c) (ukoliko je organizator HASOSI), mogu biti 
organizirana kao jednodnevna ili dvodnevna natjecanja, o čemu odluku donosi 
Upravni odbor HASOSI prilikom usvajanja godišnjeg plana, a prema prijedlogu 
Stručne komisije HASOSI.  

Osim terminološke uskladbe u 
prvom dijelu odredbe, pitanje 
hoće li se organizirati 
jednodnevno ili dvodnevno 
natjecanje ovisi o više 
čimbenika, kao što su: 
potencijalni priređivač, 
optimalni uvjeti organizacije na 
potencijalnom lokalitetu, 
godišnje doba – dužina dana, 
raspoloživost potrebnog 
osoblja… iz tih i ostalih razloga 
ova se odredba fleksibilizira.  

3.2.2. 
4. 

12. Discipline i struktura natjecanja opisana je tabličnim prikazima u 
poglavlju 3.9 – 3.10. ovih pravila.  

Discipline i struktura Program natjecanja iz čl. 3.1., st. 1., t. a) i b) opisan je 
tabličnim prikazom u poglavlju 3.9. ovih pravila. Program natjecanja iz čl. 3.1., 
st. 1., t. c) određuje organizator natjecanja.  

Preciznija odredba. 

3.2.9. 
1. 

14. Svečanost otvorenja Ekipnog i Pojedinačnog prvenstva - 
Croatia opena počinje intonacijom državne himne. 

Svečanost otvorenja Ekipnog i Pojedinačnog prvenstva - Croatia opena 
natjecanja iz čl. 3.1., st. 1., t. a) i b) počinje intonacijom državne himne. 

Terminološka uskladba. 

3.2.9. 
2. 

14. Ekipno i Pojedinačno prvenstvo - Croatia open otvara službeni 
predstavnik kluba Priređivača u pratnji Povjerenika HASOSI, 
nakon kojega slijedi pozdravni govor predstavnika HPO-a. 

Ekipno i Pojedinačno prvenstvo - Croatia open otvara službeni predstavnik kluba 
Priređivača u pratnji Povjerenika HASOSI, nakon kojega slijedi pozdravni govor 
predstavnika HPO-a. 
Protokol otvaranja natjecanja nacionalne razine definira organizator 
natjecanja u suradnji s priređivačem.  

Uz uvažavanje raspoloživih 
mogućnosti i potreba.  

3.2.11. 
2. 

15. Na Croatia openu obavezno se vrši zasebna dodjela odličja 
domaćim atletičarima, budući da je riječ o nacionalnom 
prvenstvu. Oblik nagrađivanja stranih natjecatelja na Croatia 
opena predmet je odluke HASOSI i HPO.  

Na Croatia openu Na natjecanja iz čl. 3.1., st. 1., t. b) – Nacionalna natjecanja 
međunarodnog karaktera, obavezno se vrši zasebna dodjela odličja domaćim 
atletičarima, budući da je riječ o nacionalnom  prvenstvu. Oblik nagrađivanja 
stranih natjecatelja na navedenom natjecanju Croatia opena predmet je odluke 
HASOSI i HPO.  

Uskladba s čl.3.1., st.1.,t. b) 

3.2.12. 
1. 

15. Doping je strogo zabranjen i može se definirati kao korištenje ili 
distribucija 
natjecateljima svakog nedozvoljenog sredstva ili postupka 
definiranog od strane IPC-a odnosno HZTA-e ili WADA-e. 

Doping je strogo zabranjen i može se definirati kao korištenje ili distribucija 
natjecateljima svakog nedozvoljenog sredstva ili postupka definiranog od strane 
IPC-a odnosno HZJZ HZTA-e ili WADA-e.  
 

Uskladba s važećim 
odredbama tijela nadležnog za 
borbu protiv dopinga u sportu u 
RH.  

3.2.12. 
3. 

16. Kada se na natjecanju provodi doping kontrola, Priređivač  
Croatia opena mora na natjecateljskom objektu osigurati 
odgovarajuću prostoriju za rad za doping kontrolore sa 
uključenim sanitarnim čvorom te osvježavajuće napitke za 
sportaše koji pristupaju doping kontroli.   

Kada se na natjecanju provodi doping kontrola, Priređivač  Croatia opena 
natjecanja mora na natjecateljskom objektu osigurati odgovarajuću prostoriju za 
rad za doping kontrolore sa uključenim sanitarnim čvorom te osvježavajuće 
napitke za sportaše koji pristupaju doping kontroli.   

Izbjegavanje ograničenja da se 
samo na CO provodi doping 
kontrola. 
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3.4.2. 
1. 

17. Otkaz (odjava nastupa) nekog od natjecatelja mora se izvršiti 
pisanim putem (faksom ili elektronskom poštom) najkasnije 24 
sata prije početka natjecanja. 

Otkaz (odjava nastupa) nekog od natjecatelja mora se izvršiti pisanim putem 
(faksom ili elektronskom poštom) najkasnije 24 sata prije početka natjecanja. 
 

 

3.5. 
3. 
T.6. 

20. 6.pregledava natjecateljske knjižice natjecatelja te liječničke 
potvrde natjecatelja ukoliko iste nisu zapisane u natjecateljsku 
knjižicu. Natjecatelju-ki s neispravnom natjecateljskom 
knjižicom odnosno i nevažećom ili nepostojećom liječničkom 
potvrdom o sposobnosti za natjecanje neće dopustiti nastup.  

6.pregledava natjecateljske knjižice natjecatelja te liječničke potvrde natjecatelja 
ukoliko iste nisu zapisane u natjecateljsku knjižicu . Natjecatelju-ki s neispravnom 
natjecateljskom knjižicom odnosno i nevažećom ili nepostojećom liječničkom 
potvrdom o sposobnosti za natjecanje neće dopustiti nastup. 
 

Liječničke potvrde više se ne 
upisuju u natjecateljsku 
knjižicu. 

3.6. 
2. 

20. Delegat HPO-a može biti imenovan na OPH te na 
Međunarodnom atletskom mitingu, a u pravilu ga  imenuje 
glavni tajnik ili predsjednik HPO-a. 

Delegat HPO-a može biti imenovan na OPH te na Međunarodnom atletskom 
mitingu, Nacionalnim natjecanjima međunarodne razine, kao i na 
Međunarodnim natjecanjima, a u pravilu ga  imenuje glavni tajnik ili predsjednik 
HPO-a. 

Uskladba s pravilima HPO-a.  

3.8. 22. Priređivaču kojemu je povjerena organizacija Ekipnog i/ili 
Pojedinačnog prvenstva u slučajevima kada: 

Priređivaču kojemu je povjerena organizacija Ekipnog i/ili Pojedinačnog prvenstva 
natjecanja iz čl. 3.1., st. 1., t. a) i b) u slučajevima kada: 

Uskladba s prethodnim 
odredbama Pravilnika. 

3.9. 22. Ekipno prvenstvo Hrvatske – program i struktura natjecanja Ekipno prvenstvo Hrvatske – program i struktura natjecanja 
Nacionalna natjecanja i Nacionalna natjecanja međunarodnog karaktera - 
program 

Za sva natjecanja nacionalne 
razine definiran je program 
prema usvojenom programu 
Paraolimpijskih igara.  

3.9.1. 
3. 

23. Jedan atletičar može nastupiti u maksimalno dvije discipline – 
sukladno odredbama o Ograničenjima, poglavlje 1.3.2. ovih Pravila. 
Prilikom  prijave, klub je dužan voditi računa o okvirnoj satnici 
natjecanja, tj. izbjeći moguće preklapanje prijavljenih disciplina 
pojedinog sportaša. Popis disciplina za natjecanje organizator 
objavljuje zajedno s raspisom natjecanja. 

Jedan atletičar može nastupiti u maksimalno dvije discipline – sukladno odredbama o 
Ograničenjima, poglavlje 1.3.2. ovih Pravila. Prilikom  prijave, klub je dužan voditi računa 
o okvirnoj satnici natjecanja, tj. izbjeći moguće preklapanje prijavljenih disciplina 
pojedinog sportaša. Popis disciplina za natjecanje organizator objavljuje zajedno s 
raspisom natjecanja. 
 

Ova se odredba briše budući 
da se će se eventualna 
ograničenja definirati u okviru 
poziva na natjecanje u suradnji 
sa Stručnom komisijom. 

3.9.1. 
6. 

23. Prilikom bodovanja uzimaju se u obzir samo natjecateljske kategorije 
prema IPC sustavu natjecanja, a ne boduju se sudionici u kategoriji 
„OPĆA“.  

Prilikom bodovanja uzimaju se u obzir samo natjecateljske kategorije prema IPC sustavu 
natjecanja, a ne boduju se sudionici u kategoriji „OPĆA“.  
 

Nepotrebna odredba – Opća 
kategorija ne postoji u sustavu 
para atletike. 

3.10. 23. 3.10. Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske – Croatia 
open – program i struktura natjecanja 
Program Pojedinačnog prvenstva Hrvatske – Croatia opena 
identičan je naprijed navedenom programu ekipnog prvenstva 
(program svjetskog prvenstva Dubai2019 i Paraolimpijskih igara 
Tokio2020).  
Satnica natjecanja kreirat će se prema strukturi zaprimljenih prijava. 

3.10. Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske – Croatia open – program i 
struktura natjecanja 
Program Pojedinačnog prvenstva Hrvatske – Croatia opena identičan je naprijed 
navedenom programu ekipnog prvenstva (program svjetskog prvenstva Dubai2019 i 
Paraolimpijskih igara Tokio2020).  
Satnica natjecanja kreirat će se prema strukturi zaprimljenih prijava.  
 

Nepotrebna odredba – 
program Croatia opena izložen 
u okviru čl. 3.9. 

Državni rekordi 

3.  25. Državni rekordi priznat će se: 
- ako je u disciplinama u kojima se mjeri brzina vjetra ona 
izmjerena i regularna (+2.0 m/s ili manje) 
- ako je postignut na IPC sankcioniranim natjecanjima 
 

Državni rekordi priznat će se: 
- ako je u disciplinama u kojima se mjeri brzina vjetra ona izmjerena i regularna 
(+2.0 m/s ili manje) 
- ako je postignut na IPC sankcioniranim natjecanjima 
- ako je rezultat postignut na natjecanjima iz čl. 3.1., st. 1., t. a), b) ili c) ovih 
Pravila, 
- ako je rezultat postignut na natjecanjima iz kalendara HAS-a, 

Daje se proširena mogućnost 
priznavanja državnih rekorda. 
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- ako je sportaš prošao nacionalnu klasifikaciju i dobio status C (Confirmed) ili R 
(Review), 
- ako je rezultat (u bacanjima) postignut sa seniorskim težinama rekvizita. 

1. 25. Državni rekordi će biti priznati na natjecanjima koje je verificirao 
Upravni odbor HASOSI. Evidenciju državnih rekorda vodi Ured 
HASOSI i to samo za seniorske uzrasne kategorije. 

Državni rekordi će biti priznati na natjecanjima koje je verificirao Upravni odbor 
HASOSI. Evidenciju državnih rekorda vodi Ured HASOSI i to samo za seniorske 
uzrasne kategorije. 
 

Nije više relevantno. 

4. 25. Da bi državni rekord bio priznat, sportaš se mora nalaziti na 
službenoj IPC klasifikacijskoj listi sa statusom „C“ ili „R“ 
odnosno na INAS FID Master listi za sportaše sa intelektualnim 
poteškoćama 

Da bi državni rekord bio priznat, sportaš se mora nalaziti na službenoj IPC 
klasifikacijskoj listi sa statusom „C“ ili „R“ odnosno na INAS FID Master listi za 
sportaše sa intelektualnim poteškoćama 
 

Nije više relevantno. 

5. 25. Ukoliko sportaš postigne rezultat na razini državnog rekorda, a 
nije registriran u IPC-u odnosno INAS-FID-u ili je riječ o 
sportašu sa statusom „N“ sa službene IPC klasifikacijske liste, 
rezultat će biti priznat ako u roku od 6 mjeseci bude klasificiran 
na međunarodnoj IPC klasifikaciji u istu natjecateljsku 
kategoriju u odnosu na nacionalnu klasifikaciju, te ako na istoj 
dobije status „C“ ili „R“ odnosno ako ga se uspješno registrira u 
INAS-FID. 

Ukoliko sportaš postigne rezultat na razini državnog rekorda, a nije registriran u 
IPC-u odnosno INAS-FID-u ili je riječ o sportašu sa statusom „N“ sa službene IPC 
klasifikacijske liste, rezultat će biti priznat ako u roku od 6 mjeseci bude 
klasificiran na međunarodnoj IPC klasifikaciji u istu natjecateljsku kategoriju u 
odnosu na nacionalnu klasifikaciju, te ako na istoj dobije status „C“ ili „R“ odnosno 
ako ga se uspješno registrira u INAS-FID. 
 

Nije više relevantno. 

6. 25. U slučaju da nastupe promjene u zdravstvenom stanju sportaša 
te isti na međunarodnoj IPC klasifikaciji bude klasificiran u nižu 
ili višu kategoriju, rezultati na razini državnog rekorda mu se od 
tog trenutka upisuju u novu dodijeljenu kategoriju, prema 
važećoj IPC klasifikacijskoj listi. 

U slučaju da nastupe promjene u zdravstvenom stanju sportaša te isti na 
međunarodnoj ili u nacionalnoj bazi registriranih IPC klasifikaciji bude re-
klasificiran u nižu ili višu kategoriju, rezultati na razini državnog rekorda mu se od 
tog trenutka upisuju u novu dodijeljenu kategoriju, prema važećoj IPC 
klasifikacijskoj listi. reklasifikaciji. 

Uskladba sa prethodnim 
odredbama. 

7. 25. Državnim rekordima (u bacanjima) priznaju se samo oni 
rezultati postignuti sa seniorskim težinama rekvizita . Državni 
rekord priznat će se ako je na natjecanju na kojemu je postignut 
rezultat na razini državnog rekorda bila provedena doping 
kontrola te se nasumičnim odabirom odlučuje koji će natjecatelj 
biti podvrgnut testiranju na doping. 

Državnim rekordima (u bacanjima) priznaju se samo oni rezultati postignuti sa 
seniorskim težinama rekvizita. Državni rekord priznat će se ako je na natjecanju 
na kojemu je postignut rezultat na razini državnog rekorda bila provedena doping 
kontrola te se nasumičnim odabirom odlučuje koji će natjecatelj biti podvrgnut 
testiranju na doping. 
 

Uskladba s prethodnim 
odredbama, 
Daje se veća mogućnost 
priznavanja državnih rekorda.  

9. 25. U slučaju da gore navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, a rezultat je 
bolji od postojećeg državnog rekorda, isti neće biti priznat kao 
državni rekord, već će se voditi kao najbolji rezultat (osim u 
slučaju pozitivnog rezultata doping kontrole). 

U slučaju da gore navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, a rezultat je bolji od 
postojećeg državnog rekorda, isti neće biti priznat kao državni rekord, već će se 
voditi kao najbolji rezultat (osim u slučaju pozitivnog rezultata doping kontrole). 

Nije jasna potreba za ovime.  

 25. 
Novo 

 Ured HASOSI ne vodi evidenciju državnih rekorda postignutih na 
natjecanjima u dvorani. 

Nova odredba 

 25. 
Novo 

 Da bi se priznao državni rekord postignut na natjecanju iz kalendara HAS -a, 
matični klub sportaša mora u roku od 3 dana po završetku natjecanja 
dostaviti popunjen obrazac Zapisnik o rekordu (prilogu ovome Pravilniku). 

Nova odredba 

Status nacionalnog prvaka 

3. 26. Vrsnim športašima iz članka 16. Pravilnika o kategorizaciji 
sportaša s invaliditetom Hrvatskog paraolimpijskog odbora,  

Vrsnim športašima iz članka 16. Pravilnika o kategorizaciji sportaša s 
invaliditetom Hrvatskog paraolimpijskog odbora,  osiguravaju se prava iz 

Upućivanje na predmetni 
pravilnik koji uređuje pitanja 
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osiguravaju se prava iz mirovinskog osiguranja i pravo na 
zdravstvenu zaštitu sukladno propisima o mirovinskom i 
zdravstvenom osiguranju. Obveznici plaćanja doprinosa su 
športaši. 

mirovinskog osiguranja i pravo na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima o 
mirovinskom i zdravstvenom osiguranju. Obveznici plaćanja doprinosa su 
športaši. 
Prava i mogućnosti koje sportaš može stjecati temeljem statusa Nacionalnog 
prvaka i slijedom toga dobivene kategorizacije HPO-a, propisane su Pravilnikom o 
kategorizaciji sportaša s invaliditetom HPO-a. 

prava i mogućnosti sportaša 
nacionalnih prvaka. 

 



Natjecanje:

Priređivač:

Mjesto: Datum: Vrijeme:

Objekt:

Disciplina:

Klub:

Novi rekord: Stari rekord:

Ime i prezime natjecatelja:

Natjecateljska kategorija:

Težina, dimenzija i sastav sprave:

Vremenske prilike:

Jačina i smjer vjetra:

Napomena:  Uz popunjen Zapisnik obavezno se dostavlja i službena rezultatska lista natjecanja i dokazi o ispunjenju 

ostalih potrebni uvjeta za priznavanje Državnog rekorda, a sukladno Pravilima i propozicijama za natjecanja HASOSI.

ZAPISNIK O REKORDU

Datum i mjesto podnošenja: Ovlaštena osoba Kluba:

Godina rođenja:


