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Temeljem članka 42. Statuta Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom, Upravni 
odbor na svojoj ___ sjednici održanoj ___  202_. donosi: 
 
 

PRAVILNIKA O VREDNOVANJU USPJEŠNOSTI KLUBOVA HASOSI 
 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom definiraju se kriteriji prema kojima se proglašava najuspješniji klub u 
članstvu HASOSI u jednoj natjecateljskoj sezoni.  
 
 

KRITERIJI 
 
 

Članak 2. 
1. Hrvatska paraatletska liga 
 1. mjesto – 1000 bodova 
 2. mjesto – 600 bodova 
 3. mjesto – 400 bodova 
 4. mjesto – 200 bodova 
 5. mjesto – 100 bodova 
 6. – n-to mjesto – 50 bodova 
 
2. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske 
 zlatna medalja - 100 bodova 
 srebrna medalja - 60 bodova 
 brončana medalja - 40 bodova 
 
3. Velika međunarodna natjecanja – medalje 
 Paraolimpijske igre  - 1700 bodova 
 WPA svjetsko prvenstvo - 1400 bodova 
 WPA europsko prvenstvo - 900 bodova 
 
4. Nastup u reprezentaciji 
 Paraolimpijske igre  - 450 bodova 
 WPA svjetsko prvenstvo - 350 bodova 
 WPA europsko prvenstvo - 200 bodova 
 
5. Rekordi 
 Svjetski rekord u paraolimpijskoj disciplini - 1500 bodova 
 Europski rekord u paraolimpijskoj disciplini - 800 bodova 
Svjetski rekord boduje se kao 2 rekorda: svjetski rekord + europski rekord. 
 
7. Organizacija natjecanja 
 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske (Cro Open) - 2000 bodova 
 Liga natjecanje s WPA verifikacijom   - 1600 bodova 

Komentar [H1]: Osnovni cilj kriterija 
prema kojima će se obračunavati 
bodovanje uspješnosti klubova jest 
optimalno balansirati između nagrađivanja 
masovnosti (razvoja) i vrhunskih 
postignuća s blagom prednošću vrhunskih 
postignuća. Naime, oba ova parametra 
iznimno su važna za rad i djelovanje našeg 
sustava. Jedan se odnosi na sadašnjost, a 
drugi na budućnost. Ipak, na operativnom 
sastanku smo komunicirali da se blaga 
prednost daje vrhunskoj izvedbi. Na osnovi 
ovih razmišljanja kreirani su parametri i 
razine bodovanja ovisno o kategoriji.  

Komentar [H2]: Uvodi se novi sustav 
bodovanja uspješnosti. Svi klubovi-
sudionici nagrađuju se s određenim brojem 
bodova 

Komentar [H3]: Bodovanje ostaje kako 
je i bilo do sada.  

Komentar [H4]: Odličja s velikih 
natjecanja iznimno su postignuće te se 
boduju s velikim iznosom bodova.  

Komentar [H5]: Ovdje, kao i u 
prethodnoj točki izostavljena su natjecanja 
iz sustava IWAS, VIRTUS i IBSA zbog 
neujednačenog ciklusa oddržavanja, 
mogućnosti odlaska, konkurentnosti i 
konačno samog statusa natjecanja na 
međunarodnoj razini.  

Komentar [H6]: Prednost se daje 
redordima u paraolimpijskoj disciplini – o 
ovome smo komunicirali na operativnom 
sastanku. Razlog izostavljanja 
neparaolimpijske discipline je višestruki: od 
slabe konkurentnosti, ne razvijanja 
discipline na međunarodnoj razini pa do 
nemogućnosti nastupanja na većini 
međunarodnih natjecanja.  

Komentar [H7]: Poticajni element za 
klubove koji su u mogućnosti organizirati 
paraatletsko natjecanje.  
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 Liga natjecanje     - 1000 bodova 
 

Članak 3. 
1. Tumačenje odredbi ovog Pravilnika u nadležnosti je Upravnog odbora HASOSI.  
 
2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i primjenjuje se u utvrđivanju 
uspješnosti klubova za 2023. godinu nadalje.  
 
3. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o vrednovanju uspješnosti 
klubova HASOSI od 13. 3. 2017. godine.  
 
        Predsjednik HASOSI: 
        izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević 
Zagreb, _______202_. 


