Paraatletska liga 2022 - Upute i propozicije

HASOSI u tekućoj 2022. godini, uz pomoć Ministarstva turizma i sporta, po prvi puta provodi
Paraatletsku ligu 2022, koja se sastoji od četiri jednodnevna natjecanja – 4 kola lige.
Osnovni cilj projekta je poticanje povećanja broja paraatletskih natjecanja u tijeku jedne
natjecateljske sezone. Ostali ciljevi su:
• podizanje svijesti o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću kod sportaša s invaliditetom i
poteškoćama u razvoju,
• privući određen broj novoregistriranih osoba s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju
mlađe uzrasne dobi u atletiku,
• prepoznavanje talenata za postizanje vrhunskih sportskih dometa u paraatletici u budućnosti,
• poticanje suradnje trenera kroz razmjenu znanja i iskustava,
• doprinijeti socijalnoj uključenosti ciljne skupine.
Ovom ligom želi se uključiti što je moguće veći broj djece i mladih s invaliditetom i/ili poteškoćama u
razvoju u paraatletiku te se pozivaju svi da dođu na odabrana natjecanja u što većem broju.
U projektu mogu sudjelovati natjecatelji svih uzrasnih kategorija – članovi klubova, registrirani za
natjecanja u HASOSI sukladno klasifikacijskom sustavu WPA. Sudjelovanje na natjecanjima besplatno
je za sve sudionike.

Paraatletska liga 2022 – Raspored natjecanja:
1. Vinkovci open 2022 (organizator: AKOSI Vinkovci)
2. Ekipno PH (organizator: AK Sloboda/HASOSI)
3. Zagreb open 2022 (organizator: AKOI Uriho)
4. Zagrebački dvoranski miting (organizator: HASOSI)

28. 08. 2022., Vinkovci
01. 10. 2022., Varaždin
16. 10. 2022., Zagreb
06. 11. 2022., Zagreb

Discipline za svako natjecanje određuje Organizator natjecanja. Završetkom posljednjeg natjecanja
bit će proglašeni pobjednici u sljedećim kategorijama:
• najuspješniji senior,
• najuspješnija seniorka,
• najuspješniji junior,
• najuspješnija juniorka,
• najuspješniji klub.
Kriteriji bodovanja i proglašenja pobjednika:
Klubu se dodjeljuju nastupni i natjecateljski bodovi. Klub za svakog natjecatelja koji je nastupio i
završio disciplinu dobiva po 1 nastupni bod, bez obzira u koliko je disciplina isti nastupio.
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Natjecateljski bodovi dodjeljuju se sukladno postignutim RAZA bodovima za svaku disciplinu u kojoj
natjecatelj nastupi, prema sljedećim kriterijima:
• 1 – 100 RAZA bodova = 1 bod,
• 101 – 300 RAZA bodova = 2 boda,
• 301 – 600 RAZA bodova = 3 boda,
• 601 – 1000 RAZA bodova = 4 boda,
• preko 1000 RAZA bodova = 5 bodova.
Bodovanje pojedinaca provodi se po istom kriteriju kao i dodjela natjecateljskih bodova za klub. U
bodovanje pojedinaca ne ubrajaju se bodovi koje klub ostvaruje po osnovi nastupnih bodova. U
slučaju jednakih bodova pojedinaca, pobjednik je onaj koji postigne jači pojedinačni rezultat prema
RAZA tablicama. Najuspješnijima se, nakon obračuna ukupno sakupljenih bodova, dodjeljuju prigodni
pehari.

HASOSI, Zinke Kunc 3a, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6646 638, e-mail: info@hasosi.hr, www.hasosi.hr

