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HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ
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1.

OPĆE ODREDBE

1.1.

Naputak se odnosi na sva natjecanja koja se organiziraju pod okriljem Hrvatskog skijaškog saveza, Odbora
za nordijsko skijanje u skijaškoj sezoni 2017./2018., a koja su predviđena Kalendarom natjecanja.

1.2.

Natjecanja predviđena Kalendarom su: Prvenstvo RH u skijaškom trčanju klasičnom i slobodnom
tehnikom, štafetama, sprintu te maratonu, Hrvatski pokal, devet utrka i Otvorena prvenstva županijskih
skijaških saveza i Grada Zagreba.

1.3.

Lista CRO bodova za sezonu 2017./2018. nalazi se također u prilogu ovoga Naputka.

1.4.

Tijekom ove sezone klubovi su dužni održati utrku u dodijeljenim terminima. Ukoliko nemaju snijega na
svojim primarnim stazama klubovi su dužni natjecanje održati na nekoj drugoj stazi kojoj u tom trenutku
ima snijega, a u suglasju s tehničkim delegatom i Pododborom za natjecanje.

2.

ORGANIZACIJA

2.1.

Organizator Prvenstva RH, Hrvatskog pokala i ostalih natjecanja je Hrvatski skijaški savez (HSS),
Otvorenih prvenstava županija skijaški savezi županija.

2.2.

Tehnički organizator pojedinog natjecanja iz Kalendara natjecanja je skijaški klub kojem je tehnička
organizacija dodijeljena Kalendarom natjecanja. Svaki skijaški klub, tehnički organizator natjecanja za
Hrvatski pokal bit će financijski potpomognut sredstvima Odbora.

2.3.

Tehnički organizator je dužan obaviti sve pripreme za pravovaljano odvijanje pojedinog natjecanja iz
Kalendara natjecanja sukladno ovom Naputku.

2.4.

Tehnički organizator obvezatno mora imenovati:
- voditelja natjecanja
- tajnika natjecanja
- voditelja staza
- voditelj stadiona
- voditelja kontrola na stazama i
- voditelja zdravstvene službe

2.5.

Voditelj natjecanja obvezatno mora pristupiti i odslušati tečaj za tehničke delegate Pododbora za skijaške
suce i mora biti licenciran. Nitko tko nije licenciran ne može obnašati navedenu funkciju.

2.6.

Tehnički organizator dužan je osigurati liječnika/liječnicu, adekvatno vozilo za prijevoz i vozača koji će
cijelo vrijeme održavanja natjecanja biti spremni za intervenciju i prijevoz unesrećenog. Po potrebi
angažirati i HGSS. O održavanju natjecanja obavijestiti najbližu stanicu za hitnu medicinsku pomoć.

3.

PRAVO NASTUPA I PRIJAVA NATJECATELJA

3.1.

Pravo nastupa na natjecanjima imaju članovi skijaških klubova registrirani kod Hrvatskog skijaškog saveza
(HSS) i natjecatelji čiji su savezi članovi FIS-e

3.2.

Na Prvenstvu RH mogu nastupiti samo registrirani natjecatelji pri Hrvatskom skijaškom savezu. Svi
registrirani natjecatelji pri drugim savezima članicama FIS-e mogu nastupiti samo izvan konkurencije.
Ukoliko je Kalendarom predviđeno Otvoreno prvenstvo RH natjecatelji iz drugih saveza ostvaruju pravo na
nagrade, a organizator je dužan izraditi dvije rezultatske liste, ukupnu rezultatsku listu i rezultatsku listu za
Prvenstvo RH.
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3.3.

Neregistrirani natjecatelji ne mogu nastupiti na natjecanjima iz Kalendara, osim na Maratonu mira. Veterani
skijaškog trčanja i bivši aktivni skijaši mogu nastupati samo u rekreativnim kategorijama na pojedinom
natjecanju ako im to dozvoli Tehnički organizator natjecanja, ali isključivo izvan službenog natjecanja i na
vlastitu odgovornost.

3.4.

U sezoni 2017./2018. natjecateljske kategorije u pojedinačnim natjecanjima su slijedeće:
- mlađe cicibanke (MCE) i mlađi cicibani (MCI)
- cicibanke (CE) i cicibani (CI)
- djevojčice (DE) i dječaci (DI)
- kadetkinje (KDE) i kadeti (KDI)
- mlađe juniorke (MJE) i mlađi juniori (MJI
- juniorke (JE) i juniori (JI)
- mlađe seniorke (MSE) i mlađi seniori (MSI)
- seniorke (SE) i seniori (SI)
- apsolutna kategorija (AK)

3.5.

rođeni 2010. i mlađi
rođeni 2008. i 2009.
rođeni 2006. i 2007.
rođeni 2004. i 2005.
rođeni 2002. i 2003.
rođeni 2000. i 2001.
rođeni 1998. i 1999.
rođeni 1997. i stariji
rođeni 2001. i stariji

U sezoni 2017./2018. natjecateljske kategorije u štafetnim natjecanjima su slijedeće:
- mlađe cicibanke (MCE) i mlađi cicibani (MCI)
- cicibanke (SCE) i cicibani (SCI)
- djevojčice (DE) i dječaci (DI)
- kadetkinje (KDE) i kadeti (KDI)
- apsolutna kategorija (AK)

rođeni 2010. i mlađi
rođeni 2008. i 2009.
rođeni 2006. i 2007.
rođeni 2004. i 2005.
rođeni 2003. i stariji

3.6.

Klub mora prijaviti natjecatelje u skladu s Pravilnikom o registraciji i prelascima natjecatelja za nadolazeću
sezonu.

3.7.

Natjecatelj ima pravo nastupa samo u svojoj kategoriji.

3.8.

HSS je dužan prije početka skijaške sezone, a po završetku postupka registracije dostaviti ONS-u spisak
svih registriranih natjecatelja po klubovima. ONS dužan je dostavljene spiskove distribuirati dalje
Pododboru za skijaške suce i klubovima.

3.9.

HSS osigurava svim registriranim natjecateljima odgovarajuću iskaznicu s kojom se natjecatelji
identificiraju.

4.

PRAVILA NATJECANJA

4.1.

Natjecanja se odvijaju prema: FIS-ovim pravilima za skijaško trčanje (ICR, edition 2017) i Naputka za
sezonu 2017./2018.

4.2.

Službeni Kalendar natjecanja za sezonu 2017./2018. sastavni je dio ovog Naputka.

4.3.

Duljine staza i tehnike trčanja date su prilogu ovoga Naputka. Natjecanja se odvijaju u pojedinačnim i
štafetnim kategorijama. Tijekom sezone moguće su izmjene u suglasnost s predsjednikom Pododbora za
natjecanje, tehničkim delegatom i predstavnicima tehničkog organizatora, a zbog novonastalih okolnosti.

4.4.

Za ukupni poredak klubova u Hrvatskom pokalu boduju se kategorije od dječaka, djevojčica do seniora,
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seniorki. Za poredak zbrajaju se svi bodovi koje su osvojili svi natjecatelji pojedinog kluba na svim
natjecanjima. U zbroj se uzimaju i bodovi iz apsolutnih kategorija.
4.5.

Za ukupni poredak klubova u Hrvatskom pokalu u cicibanskim kategorijama boduju se kategorije cicibana
i mlađih cicibana. Za poredak zbrajaju se svi bodovi koje su osvojili svi natjecatelji pojedinog kluba na svim
natjecanjima.

4.6.

Za najuspješniji klub sezone zbrajaju se medalje natjecatelja, prva tri mjesta osvojena na pojedinačnim i
štafetnim natjecanjima na Prvenstvima RH i utrkama za Hrvatski pokal. Najuspješniji je klub s najviše
osvojenih zlatnih medalji.

4.7.

Na svim natjecanjima za Hrvatski pokal i na Prvenstvima RH proglašava se apsolutna kategorija u koju
ulaze, u pojedinačnim natjecanjima, natjecatelji rođeni 2001. i stariji. Na natjecanjima štafeta, apsolutnu
kategoriju čine natjecatelji rođeni 2003. i stariji.

4.8.

Na svim natjecanjima u pojedinačnim utrkama natjecatelji iz apsolutne kategorije startaju u istoj kategoriji.
Službene rezultatske liste moraju imati rezultate za apsolutnu kategoriju i posebno rezultate po
kategorijama odnosno rezultate za seniore, mlađe seniore i juniore. Prilikom proglašenja pobjednika
natjecatelji se proglašavaju razvrstani po svojim uzrasnim kategorijama i posebno u apsolutnoj kategoriji.
Ostale kategorije voze utrku i proglašavaju se po uzrasnim kategorijama.

4.9.

U utrkama sprinta i ski crossa, natjecanja u starijim dobnim uzrastima odvijaju se i proglašavaju u
apsolutnoj kategoriji. Prilikom izrade rezultatskih lista i proglašenja pobjednika u apsolutnoj kategoriji
uzimaju se rezultati iz finalnih natjecanja, a za one natjecatelje koji nisu rangirani po finalnim natjecanjima
(A i B finale) po rezultatima iz kvalifikacija u skladu s FIS ICR. Ostale kategorije se natječu i proglašavaju
po uzrasnim kategorijama temeljem rezultata iz finalnih natjecanja. Na prvenstvima RH trče se A i B finale.

4.10.

U utrkama štafeta sudjeluju po dva natjecatelja iz istog kluba i istog spola. Za svako natjecanje pojedini
klub može prijaviti neograničeni broj štafeta. U štafetama u apsolutnoj kategoriji mogu sudjelovati
natjecatelji rođeni 2002. i stariji. Natjecanja štafeta organiziraju se na ultra kratkim ili kratkim stazama.

4.11.

Kada se natjecanja u štafetama organiziraju u utrkama Hrvatskog pokala bodovanje bilo na način da
štafeta dobije onoliko bodova kao i zbroj pojedinačnih plasmana. Tako bi pobjedničkoj štafeti pripalo 100
bodova ( 50 + 50), drugoplasiranoj štafeti 80 bodova ( 40 + 40)i tako redom do kraja liste .Bodovne tablice
nalaze se u prilogu.

4.12.

Tablica po kojoj se boduje pojedinačni plasman u utrkama za Hrvatski pokal te broj utrka koji se uzima u
zbir za ukupni poredak dana je u prilogu.

4.13.

U slučaju jednakog broja bodova u ukupnom poretku za Hrvatski pokal bolji je onaj natjecatelj koji je bodove
sakupio iz manje utrka. Ako su bodovi sakupljeni iz jednakog broja utrka bolji je onaj koji ima više boljih
plasmana. Ako su i u tom slučaju izjednačeni dijele mjesto.

4.14.

Ukoliko zbog pomanjkanja snijega bude održano pet ili manje utrka u ukupni poredak za Hrvatski pokal
zbrajat će se sve održane utrke.
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5.

PRIPREMA STAZA I STARTNO-CILJNOG PROSTORA

5.1.

Duljine staza na utrkama date su u prilogu Naputka i tehnički organizatori ih objavljuju u raspisu.

5.2.

Pripremu staza treba izvršiti prema FIS-ovim pravilima za skijaško trčanje (ICR, edition 2017).

5.3.

Staze moraju biti pripremljene strojem za izradu skijaških staza tzv. “ratrakom“ ili motornim sanjkama
Alpina Sherpa.

5.4.

Preporučena širina staza za natjecanja sukladno FIS-ovim pravilima za skijaško trčanje (ICR, edition
2017).

5.5.

Mjerenje visine štapova obvezatno na svim natjecanjima, prije starta natjecatelja. Tehnički organizator
dužan je osigurati mjerne trake ili letve za tu svrhu.

5.6.

Posebnu pozornost posvetiti pripremi staza za cicibane, konfiguraciji i razmaku između "špura". Smjernice
za izradu poligona u točki 15.

5.7.

Startno-ciljni prostor mora biti ograđen i takovih dimenzija da osigura nesmetano odvijanje svih aktivnosti
u tom prostoru.

5.8.

Staze moraju biti pripremljene i obilježene za službeni trening. Obilježavanje staza vrši se različitim
bojama. Raspored boja mora biti prezentiran na sastanku vođa ekipa, objavljen u startnoj listi i na oglasnoj
ploči.

5.9.

U startno ciljnom prostoru mora biti: start i cilj, prostor za mjerenje visine štapova, obilježavanje skija,
prostor za kontrolu skija nakon utrke, prostor za odjeću i osvježenje te ulaz-izlaz. U neposrednoj blizini
moraju biti i staze za zagrijavanje.

5.10.

Zagrijavanje je moguće i na stazama na kojima se odvija natjecanje, ali zaključno 10 min do početka starta
prvog natjecatelja.

5.11.

10 minuta prije starta prvoga natjecatelja gledatelji se moraju pozicionirati i s jednoga mjesta promatrati
natjecanje također gledatelji i članovi klubova, skijaši moraju skinutu skije, pozicionirati se i natjecanje
promatrati s jednoga mjesta. Zabranjuje se za vrijeme natjecanja skijanje ili šetnja po stazi.

5.12.

U toku natjecanja skijama se mogu kretati po stazama samo po tri (3) predstavnika iz svakoga kluba koji
će biti obilježeni i kao takvi prepoznatljivi. Neobilježeni predstavnici klubova i oni koji nemaju posebnu
oznaku tehničkog organizatora ne mogu tijekom utrke skijati po stazi. U protivnom bit će sankcionirani.

5.13.

Preporuča se tehničkim organizatorima da na stazama organiziraju, gdje je to moguće zone za trenere i
predstavnike klubova.

5.14.

Strogo se zabranjuje se vožnja i bodrenje natjecatelja na način da se skija ispred, iza ili uz njih po stazama.
Moguća diskvalifikacija natjecatelja.

5.15.

Obvezatno postavljanje oglasne ploče na kojoj se osim podataka o temperaturi i stazama objavljuju i
neslužbeni rezultati. Ploča mora biti postavljena na vidljivom mjestu natjecateljima, trenerima i publici.

5.16.

Obvezatno mora biti osiguran razglas putem kojeg se objavljuju sve neophodne informacije.
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5.17.

Tehničkim organizatorima preporuča se osiguranje sanitarnih čvorova.

6.

RASPIS I PRIJAVA ZA NATJECANJE

6.1.

Tehnički organizator dužan je pet (5) dana prije natjecanja predviđenim Kalendarom natjecanja poslati
raspis svim klubovima, tehničkom delegatu, direktoru domaćih natjecanja, Pododboru za skijaške suce te
HSS.

6.2.

Raspis mora sadržavati sve potrebne podatke za bolje snalaženje učesnika, kao što su datum natjecanja,
mjesto održavanja natjecanja, kategorije i duljine staza, tehniku trčanja, vrijeme starta, način prijave,
adrese na koje se prijavljuje, vrijeme i mjesto održavanja prve sjednice vođa ekipa i izvlačenje brojeva,
startnina i kaucija, mogućnosti prijevoza i smještaja itd. Obvezatno navesti IBAN kluba zbog uplate
startnine.

6.3.

Preporučeno vrijeme starta na svim natjecanjima je u 10.00 sati. O eventualnim promjenama vremena
starta svi prijavljeni klubovi moraju biti pravovremeno obaviješteni. Najkasnije vrijeme starta 14:00 sati.

6.4.

Prijava natjecatelja obavezna na Obrascu za prijavu (excel tablica). Nepotpisane, nepotpune, neovjerene
i prijave poslane u drugoj formi neće se uvažavati. Smatrat će se kao da nisu ni pristigle.

6.5.

Valjane prijave smatrat će se prijave pristigle do vremena navedenom u raspisu. Zadnji rok za prijavu je
dva (2) dana prije natjecanja. Nakon tog roka moguće je još do sastanka vođa ekipa i izvlačenja brojeva
poslati promjene na već poslanu prijavu. Prijave pristigle nakon toga smatrat će se nevaljanim.

6.6.

Prijave mogu biti dostavljene osobno, poslane, osim poštom i faksom te e-mailom. Pristigle i potpisane
prijave e-mail-om smatrat će se valjanim sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

6.7.

Tehnički organizator dužan je najmanje dva dana prije održavanja utrke obavijestiti sve klubove o
promjenama nastalim u odnosu na prvotni raspis (odgoda natjecanja, premještanje na rezervnu lokaciju
itd...). Promjene nije moguće izvršiti bez suglasnosti tehničkog delegata.

6.8.

Ukoliko zbog pomanjkanja snijega na stazi predviđenom Kalendarom klub nije u mogućnosti održati
natjecanje dužan je natjecanje održati u prvom rezervnom, slobodnom terminu. Izuzeće je Prvenstvo RH
u klasičnoj i slobodnoj tehnici i štafetama koje se ima održati u predviđenom terminu na nekoj od staza na
kojoj za natjecanje postoje uvjeti, a uz konzultacije s Pododborom za natjecanje.

6.9.

Startnina za svako natjecanje iznosi 30 kuna po natjecatelju za sve kategorije, pojedinačne ili štafetne
utrke.

6.10.

Klub je dužan platiti startninu za sve prijavljene natjecatelje te kauciju za startne brojeve u iznosu od 300,00
kn. Organizator je dužan odmah ispostaviti valjani račun za uplaćenu startninu.

7.

SJEDNICE VOĐA EKIPA

7.1.

Vrijeme i mjesto prve sjednice vođa ekipa na kojima se odvija izvlačenje brojeva mora biti navedeno u
raspisu i programu. Pozivi za sve ostale sjednice istog natjecanja objavljuju se vođama ekipa na prvoj
sjednici.

7.2.

Kod donošenja odluka na sjednicama vođa ekipa nije dozvoljena zamjena predstavnika jednog kluba
predstavnikom drugog kluba.

7.3.

Vođe ekipa i treneri moraju poštovati ovaj Naputak, Pravilnik o natjecanju te FIS ICR za skijaška natjecanja
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i odluke natjecateljskog suda te se korektno i sportski ponašati.
7.4.

Na sastanku vođa ekipa izvještaje moraju podnijeti voditelj natjecanja, voditelj staza i tehnički delegat.

7.5.

Na sjednici vođa ekipa predstavnici klubova moraju biti informirani o: načinu izvlačenja brojeva, podjeli
startnih brojeva, opisu stadiona, opisu staza, vremenskoj prognozi, pripremljenosti staza itd.

7.6.

Na sjednici vođa ekipa potrebno je voditi zapisnik. Obrazac zapisnika nalazi se u sklopu ovoga naputka.
Zapisnik sa sjednice potrebno je dostaviti zajedno sa službenim rezultatima ONS.

8.

IZVLAČENJE BROJEVA

8.1.

Izvlačenje brojeva se vrši na sastanku vođa ekipa koji se održava dan prije natjecanja. Izvlačenje brojeva
može se obaviti ručno ili kompjuterom.

8.2.

U izvlačenje brojeva ulaze samo pravovaljano prijavljeni natjecatelji. Ispravnost prijave, odnosno
registriranost svih prijavljenih natjecatelja provjerava tehnički delegat prije izvlačenja brojeva.

8.3.

Izvlačenju brojeva preporuča se prisustvovanje predstavnika prijavljenih ekipa.

8.4.

Eventualno odustajanje prijavljenih natjecatelja moguće je izvršiti do izvlačenja brojeva na sastanku vođa
ekipa od ovlaštenog predstavnika kluba ili pisanim putem.

8.5.

Startna mjesta na utrkama na kojima je mass start određuju se na osnovu CRO bodova, a za
cicibanske kategorije po trenutnom poretku u HP-u.

8.6.

Prijave za štafetna natjecanja vrši se ekipno. Dva sata prije početka natjecanja tehničkom organizatoru
moraju biti dostavljena imena natjecatelja s pripadajućim kodom i raspored starta unutar štafete ("daske").
Nakon toga vremena nikakve zamjene nisu moguće.

8.7.

Štafeta može biti sastavljena samo od 2 (dva) natjecatelja istog spola, istog kluba i iste kategorije.

9.

NATJECATELJSKI SUD

9.1.

Da bi se natjecanje organiziralo i održalo u duhu važećih pravila, Naputka i FIS (ICR) odgovoran je
Natjecateljski sud (žiri) koji se sastoji od slijedećih članova:
- tehnički delegat
- voditelj natjecanja i
- predstavnik gostujućeg kluba (sudac 1.kat.)

9.2.

Djelokrug rada i odlučivanja Natjecateljskog suda određeno je FIS-ovim pravilima (ICR, edition 2017).

9.3.

Natjecateljski sud donosi odluke većinom glasova. U slučaju izjednačenog ishoda glasovanja glas TD
vrijedi dvostruko.

9.4.

Sastanak Natjecateljskog suda na dan utrke obvezatno 45 min prije starta prvog natjecatelja. Naknadni
sastanci po potrebi.

9.5.

Natjecateljski sud o svome radu dužan je voditi zapisnik.

10.

SKIJAŠKI SUCI
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10.1.

Pododbor za skijaške suce, Komisija za delegiranje određuje za sva natjecanja slijedeće osobe:
- tehničkog delegata i
- pomoćnika tehničkog delegata

10.2.

Mjerenje vremena mora se obavljati elektronski. Na svakom natjecanju moraju funkcionirati dva neovisna
mjerenja vremena, dva elektronska ili jedno elektronsko i jedno ručno.

10.3.

Broj sudaca – start – 2 suca za individualni i sprint start odnosno 3 suca za masovni i štafete. Ciljelektronsko mjerenje 2 zapisničara redoslijeda dolaska u cilj; ručno mjerenje 5 sudaca ( 2 mjeritelja
vremena, 2 zapisničara vremena i 1 redoslijed dolaska u cilj)

10.4.

Tajnik natjecanja dužan je organizirati objavu neslužbenih rezultata na oglasnoj ploči u što je moguće
kraćem vremenu.

10.5.

Tehnički delegat, voditelj staza i voditelj kontrola određuju potreban broj kontrolnih točaka na stazama.

10.6.

Na kontrolnoj točki moraju biti kontrolor i pomoćnik kontrolora. Oba/obje moraju biti licencirani skijaški suci.
Vode jedan (1) zapisnik.

10.7.

Na kraju natjecanja voditelja kontrola i kontrolori izvrše kontrolu prolaska natjecatelja na kontrolnim
točkama, sačine izvješće i s njime upoznaju voditelja natjecanja i tehničkog delegata.

11.

NESLUŽBENI REZULTATI, PRIGOVORI I ŽALBE

11.1.

Tehnički organizator dužan je tijekom natjecanja objavljivati neslužbene rezultate na oglasnoj ploči. Na
neslužbenim rezultatima mora biti istaknuto vrijeme objavljivanja odnosno stavljanja na oglasnu ploču.

11.2. Prigovori se podnose u pisanom obliku tajniku natjecanja i to za:
11.2.1. protiv nastupa natjecatelja – prije izvlačenja brojeva
11.2.2. protiv staze i uvjeta na stazi - prije izvlačenja brojeva
11.2.3. protiv drugog natjecatelja ili natjecateljske opreme ili protiv službene osobe zbog neregularnog ponašanja
tijekom natjecanja, protiv odluka Natjecateljskog suda koje nisu sankcije – 30 min nakon objavljivanja
neslužbenih rezultatskih lista
11.2.4. protiv administrativnih pogrešaka ili kršenja FIS pravila i Naputka – unutar 24 sata od natjecanja.
11.3.

Prigovori se ulažu u skladu sa Naputkom i FIS ICR 2015. Uz prigovor se prilaže 300 kuna, koji se vraća
ukoliko je prigovor usvojen. Ukoliko se prigovor odbije sredstva ostaju tehničkom organizatoru natjecanja.
Sam prigovor kao i zapisnik sa sastanka Natjecateljskog suda moraju biti provedene u skladu sa
procedurom na pripadajućim obrascima. Tehnički delegat zadužen za dokumentaciju u svezi prigovora.

11.4.

Natjecateljski sud je jedini mjerodavan tumačiti pravila propozicija i rješavati proteste na natjecanjima.

11.5. Žalbe u pisanom obliku uz dokaze podnose se Odboru i to:
11.5.1. protiv svih odluka Natjecateljskog suda – u roku od 24 sata od objave službenih rezultata
11.5.2. protiv službenih rezultatskih listi, a isključivo zbog očite i dokazane računske pogreške - u roku od 24 sata
od objave službenih rezultata
11.6.

Žalbe na odluku Odbora podnose se Stegovnom sudu HSS u roku od osam (8) dana.

11.7.

Da bi se podnijela žalba mora se uz istu dostaviti depozit od 500,00 kn koji se vraća podnositelju ako je
ista usvojena, u protivnom sredstva ostaju Odboru za nordijsko skijanje za razvoj skijaškog trčanja
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12.

PROGLAŠENJE REZULTATA, NAGRADE I PRIZNANJA

12.1.

Proglašenje rezultata treba izvršiti najkasnije 1sati nakon objave posljednjih neslužbenih rezultata. U
slučaju prigovora proglašavaju se sve kategorije osim sporne ili spornih koje se proglašavaju nakon odluke
Natjecateljskog suda.

12.2.

Službena rezultatska lista mora biti pregledana i ovjerena od strane voditelja natjecanja i tehničkog
delegata.

12.3.

Proglašenju moraju nazočiti svi natjecatelji. Natjecatelj koji iz opravdanih razloga ne može nazočiti
proglašenju rezultata dužan se javiti odnosno opravdati tehničkom delegatu ili voditelju natjecanja.

12.4.

Tehnički organizator je dužan osigurati nagrade, medalje za tri (3) prvoplasirana te diplome za pet (5)
prvoplasiranih natjecatelja. Kod natjecanja štafeta dužan je osigurati medalje i diplome za tri (3)
prvoplasirane štafete. Kod natjecanja u sprintu dužan je osigurati medalje za tri (3) prvoplasirana te
diplome za četiri (4) prvoplasirana natjecatelja. Na diplomama je obvezatno pisati imena i prezimena
natjecatelja.

12.5.

Proglašava se i apsolutna kategorija. Dodjeljuju se obvezno pehari ili plakete.

12.6.

Ceremonija proglašenja pobjednika mora biti održana na dostojanstven način i na mjestu koji će jamčiti
najbolju preglednost svim nazočnim.

12.7.

Tehnički organizator u skladu sa svojim mogućnostima može podijeliti i praktične nagrade.

13.

TROŠKOVI ORGANIZACIJE

13.1.

Troškove organizacije natjecanja snosi tehnički organizator.

13.2.

Startninu je moguće uplaćivati na samom natjecanju, prilikom preuzimanja startnih brojeva ili virmanski na
žiro-račun kluba tehničkog organizatora natjecanja. Tehničkom organizatoru potrebno predočiti dokaz o
uplaćenoj startnini prilikom preuzimanja startnih brojeva.

13.3.

Troškove tehničkog delegata snosi tehnički organizator. Naknada tehničkom delegatu je ukupno 200,00
kn (neto) po natjecanju, uključuje službeni trening i utrku te naknada za prijevoz u visini 2,00 kn po
prijeđenom kilometru. Ukoliko je potrebno organizator je dužan osigurati i podmiriti troškove spavanje za
tehničkog delegata.

13.4.

Pomoćnik tehničkog delegata nema pravo na refundaciju troškova.

13.5.

Troškove skijaških sudaca snosi tehnički organizator. Naknada skijaškim sucima je 100,00 kn (neto) po
natjecanju.

13.6.

Tehnički organizator je dužan dobiti od Odbora, Pododbora za skijaške suce nalog za delegiranje na kojem
trebaju biti navedeni: ime i prezime službenih osoba, OIB, puna adresa stanovanja, IBAN na koji se vrši
isplata te kontakt telefon.

14.

OSTALO

14.1.

Tehnički organizator dužan je u roku od pet (5) dana od završetka natjecanja službene rezultate, ovjerene
od tehničkog delegata i voditelja ili tajnika natjecanja dostaviti svim klubovima koji su se natjecali, direktoru
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domaćih natjecanja te Odboru za nordijsko skijanje. Dužan je u roku od pet (5) dana dostaviti i zapisnik sa
sastanka vođa ekipa Odboru za nordijsko skijanje.
14.2.

Tehnički delegat dužan je u roku od pet (5) dana svoje izvješće i zapisnike sa sastanka Natjecateljskog
suda dostaviti tehničkom organizatoru, Odboru za nordijsko skijanje i Pododboru za skijaške suce.

15.

SMJERNICE ZA IZRADU POLIGONA

15.1.

Kategorije su podijeljene jednako kao na svakom „običnom“ natjecanju : mlađi cicibani i cicibanke, te
cicibani i cicbanke, prema natjecateljskim kategorijama ONS-a za važeću sezonu.

15.2.
15.3.

Preporuka je da skica poligona od strane organizatora bude poslana e-mailom svim klubovima najmanje
24h prije natjecanja; Razlog tome je da treneri na vrijeme usmeno upoznaju djecu sportaše sa elementima
koji ih očekuju na natjecanju, te da ih djeca sportaši na terenu prije samog natjecanja isprobaju.
Zadaci u poligonu moraju biti primjereni djeci od 6-9 godina.

15.4.

Djeca moraju većinu poligona prijeći na skijama sa ili bez štapova.

15.5.

Mjerenje vremena : ručno ili elektronsko.

15.6.
15.7.

Start : pojedinačan ili grupni (sa skijama i štapovima na nogama ili utrčavanje na start-„Le Mans start“).
Nagrade : 1.-3.mjesto medalje, 1.-5.mjesto diplome ( ako je klub organizator u mogućnosti želja je da svi
natjecatelji od prvog do zadnjeg dobiju nagradu za sudjelovanje : diplome ili praktične nagrade, te da svi
budu pozvani na proglašenje.

15.8.

Omogućiti svakom natjecatelju da u zadanom vremenskom periodu o kojemu odlučuje organizator (npr.
10min prije prvoga starta), prođe cijelu dužinu stazu i sve zadane elemente ili usmeno opisivanje zadataka
na način da svi natjecatelji budu pozvani na jedan dio prostora na kojem su dobro vidljivi zadani elementi
te sa mjesta gledaju izvedbu poligona demonstriranu od strane starijih natjecatelja ili trenera.

15.9.

Vrijeme trajanje i dužina poligona : mlađi cicibani makismalno 500-600 metara dužine i cicibani 1000-1100
metara, preporuka trajanja je između 2-5 minuta (ali ona je individualna s obzirom na skijaška predznanja
pojedinog skijaša).

15.10. Izrada POLIGONA – po želji organizatora, ali svaki poligon mora sadržavati između 5-8 zadataka.
15.11. Primjeri zadataka u poligonima koji se mogu koristiti ( zadaci mogu biti elementi tehnike ili zadaci iz grupe
biotičkih i općih motoričkih znanja ) : elemnti klasične tehnike: korak,dvokorak, guranje, element tehnike
penjenja, spuštanja, provlačenje, slalom, skokovi, okret, osmica, gađanje, prenošenje predmeta, vožnja
na jednoj skiji- ravnoteža, vožnja po grbama/hupserima, vožnja kroz duboki snijeg itd.
15.12. Tehnika skijanja: između elemenata obvezatna špura i veći dio poligona prolaze klasičnom tehnikom, a
zadatke u poligonu (zadane elemente) izvode „slobodno“.
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15.

PRIHVAĆANJE NAPUTKA

15.3.

Naputak postaje obvezujući kada ga prihvati Odbor za nordijsko skijanje.

15.3.

Naputak vrijedi za natjecanja u skijaškoj sezoni 2017./2018. i tijekom sezone nije ga moguće mijenjati.

15.3.

Za sve situacije koje ovim Naputkom nisu obuhvaćene, a dogode se tijekom sezone regulirat će se FISovim pravilnikom za skijaško trčanje (ICR edition 2017).

15.3.

Naputak je prihvaćen 14. sjednici ONS-e 11. prosinca 2017. i postaje obvezujući.

Odbor za nordijsko skijanje
Denis Štimac
Predsjednik
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PRIJAVA NATJECATELJA
Natjecanje:
Datum i mjesto održavanja:
Organizator:
Klub koji prijavljuje:
Broj

Kod natjecatelja

Ime i prezime natjecatelja

Kategorija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Prijavu podnio:

M.P.
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IZVJEŠĆE TEHNIČKOG DELEGATA
Opći podaci
Naziv natjecanja
Tehnički organiztor
Mjesto održavanja
Datum održavanja

Prema kalendaru

Tehnički delegat
Ime i prezime
Adresa
Telefon

e-mail

Podaci o stazama
Duljine (km)
Pripremljenost
Staze za zagrijavanje
Podaci o startno-ciljnom prostoru
Mjerenje vremena
Obilježavanje skija
Prostor za odjeću
Razglas
Okrepa
Oglasna ploča
Ostali podaci
Obrada rezultata
Neslužbeni rezultati
Rezultatska lista
Protest
Vremenske prilike
Zdravstvena služba
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Konačno izvješće o natjecanju

Tehnički delegat

Datum i mjesto

Izvješće dostaviti:
Odboru za nordijsko skijanje
Pododboru za skijaške suce
Tehničkom organizatoru
Prilog:
Rezultatska lista
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PRIGOVOR
Natjecanje

Datum:

Razlog prigovora :

Potpis:

Prezime i ime ulagatelja prigovora:

Klub:

Prigovor je bio predan (datum , vrijeme):

Kaucija:

Prigovor i kauciju primio :

Funkcija:

Potpis ulagatelja prigovora:

Datum:
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ZAPISNIK NATJECATELJSKOG SUDA
Natjecanje:

Datum

Natjecateljski sud
Tehnički delegat:

Klub

s glasom

Voditelj natjecanja:

Ostali nazočni:

Bez glasa:

Kratak opis protesta:

Potpis

Odluka žirija
Objavljeno u:

DA
Datum:

Tehnički delegat:

NE
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ZAPISNIK SA SJEDNICE VOĐA EKIPA
Natjecanje:
Mjesto održavanja:
Datum:

Prisutni :

Ime

Prezime

Funkcija

1

Tehnički delegat

2

Voditelj natjecanja

3

Voditelj staza

4

Tajnik natjecanja

5

SK Bjelolasica

6

TSK Budućnost

7

SK Goranin

8

SK Oroslavje

9

TSK Ravnogorac

10

TSK Rijeka-Čavle

11

SK Sljeme

12

SK Polet

13
14
15
Izvlačenje brojeva je obavljeno:
Prijavljeno:

ručno

računalom
natjecatelja

Nedostajući brojevi:
Startni interval:
Naknadno prijavljeni:
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Ostalo:

Voditelj natjecanja:

Tehnički delegat:
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HRVATSKI POKAL
Bodovanje - pojedinačno
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto
8. mjesto

50 bodova
40 bodova
30 bodova
24 boda
22 boda
20 bodova
18 bodova
16 bodova

9. mjesto
10. mjesto
11. mjesto
12. mjesto
13. mjesto
14. mjesto
15. mjesto
svi ostali

14 bodova
12 bodova
10 bodova
8 bodova
6 bodova
4 boda
2 boda
1 bod

Bodovanje za Hrvatski pokal – pojedinačno, primjenjuje se po priloženoj tablici. Bodovi pripadaju svim
natjecateljima koji su regularno završili natjecanje.
Bodovanje - štafete
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto
8. mjesto

100 bodova
80 bodova
60 bodova
48 boda
44 boda
40 bodova
36 bodova
32 bodova

9. mjesto
10. mjesto
11. mjesto
12. mjesto
13. mjesto
14. mjesto
15. mjesto
svi ostali

28 bodova
24 bodova
20 bodova
16 bodova
12 bodova
8 boda
4 boda
2 bod

Bodovanje za Hrvatski pokal – ukupno pojedinačno, sve kategorije, primjenjuje se po priloženoj tablici.
9 natjecanja
7 najboljih
plasmana

8 natjecanja
6 najboljih
plasmana

7 natjecanja
5 najboljih
plasmana

6 natjecanja
5 najboljih
plasmana

5 natjecanja
5 najboljih
plasmana
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Duljine staza
kategorije

A
B
C
D
E
F
G
H

Seniori
Seniorke
Mlađi seniori
Mlađe seniorke
Juniori
Juniorke
Mlađi juniori
Mlađe juniorke
Kadeti
Kadetkinje
Dječaci
Djevojčice
Cicibani
Cicibanke
Mlađi cicibani
Mlađe cicibanke

Sprint/
cross

Ultra
kratka

1600 m
1200 m
1600 m
1200 m
1600 m
1200 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m
800 m
800 m

5 km
3 km
5 km
3 km
5 km
3 km
3 km
2 km
2 km
2 km
1 km
1 km

kratka staza

duga staza

10 km
7 km
10 km
7 km
10 km
7 km
7 km
5 km
5 km
4 km
3 km
3 km
2 km
2 km
1 km
1 km

15 km
10 km
15 km
10 km
15 km
10 km
10 km
7 km
5 km
4 km
3 km
3 km
2 km
2 km
1 km
1 km

Maraton
duga staza

pursuit

30 km
20 km
30 km
20 km
30 km
20 km
20 km
15 km
10 km
10 km
10 km
10 km

7 km + 7 km
5 km + 5 km
7 km + 7 km
5 km + 5 km
7 km + 7 km
5 km + 5 km
5 km + 5 km
4 km + 4 km
4 km + 4 km
3 km + 3 km
3 km + 3 km
2 km + 2 km

