PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA I ORGANIZACIJI
TRIATLONSKIH NATJECANJA
Opći dio
Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti i organizacijske pretpostavke po
rangovima natjecanja koje organizator i službeno osoblje utrke trebaju ispuniti kako bi
natjecanje proteklo na zadovoljavajućem nivou kvalitete.
Svi organizatori koji organiziraju natjecanja u sustavu HTS-a odnosno organizatori natjecanja
uvrštenih u službeni kalendar natjecanja dužni su se pridržavati ovog Pravilnika i odredbi
Pravilnika o ustroju natjecanja za tekuću godinu koji se odnosi na dodijeljeni rang natjecanja.
Rangovi natjecanja definirani su Pravilnikom o ustroju natjecanja za tekuću godinu i sukladni
su odredbama nadređenih pravnih dokumenata koji se odnose na organizaciju natjecanja u
Republici Hrvatskoj.
Izmjene i dopune ovog pravilnika donosi Upravni odbor prije usvajanja kalendara natjecanja
u prethodnoj godini od godine stupanja na snagu.
1. Raspis
Svako natjecanje mora imati raspis sa sljedećim elementima:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Datum, mjesto i točno vrijeme održavanja,
Dužinu i opis staze sa skicom,
Raspored događanja,
Natjecateljske kategorije i pravila natjecanja,
Visinu startnine i što je u nju uključeno
Nagrade (ako su osigurane),
Odgovornu osobu za kontakt
Ime i prezime i e-mail adresu dodijeljenog tehničkog delegata
E-mail adresu Hrvatskog triatlon saveza
Podatke organizatora

Raspis mora biti dostavljen Povjereniku za natjecanje (u daljem tesktu PZN) ne kasnije od 60
dana prije dana utrke. Povjerenik za natjecanje pregledava da li je raspis usklađen s ovim
pravilnikom i Pravilnikom o ustroju natjecanja za tekuću godinu te ga po potrebi vraća na
doradu.
Do 55 dana prije dana natjecanja raspis treba biti ispravljen, te PZN određuje TD za
predmetno natjecanje te mu dostavlja raspis.
TD u roku do 40 dana prije dana održavanja natjecanja treba napraviti inspekciju staze o
trošku organizatora. Po odobrenju tehničkog delegata, raspis se objavljuje na stranicama
HTS-a najkasnije 40 dana prije datuma utrke. Raspis na stranicama HTS-a mora biti objavljen
kao dokument u .pdf formatu zapisa, a dodatno se objavljuje i poveznica na internet stranicu
organizatora ili utrke, ukoliko ista postoji.
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2. Osiguranje utrke
Svako natjecanje mora biti osigurano pri osiguravajućoj kući po po odabiru organizatora.
Organizator je dužan dostaviti potvrdu o osiguranju natjecanja tehničkom delegatu
najkasnije 2 dana prije datuma utrke.
U slučaju da organizator navedeno ne dostavi, TD će otkazati utrku.
3. Liječničko osoblje
Za sva natjecanja organizator je obavezan osigurati sigurnost i pružanje medicinske pomoći
odnosno svako natjecanje mora imati dežurno medicisnko osoblje
Za utrke PH sa biciklističkim segmentom, na udaljenom kraju biciklističkog segmenta treba
biti nazočan bolničar s motorom te pokraj zone tranzicije treba biti angažirano medicinsko
vozilo sa opremom i osobljem i liječnik. Svi trebaju biti u vezi s TD.
Za utrke kupa, pokraj zone tranzicije treba biti angažirano medicinsko vozilo sa opremom i
osobljem, te liječnik. Svi trebaju biti u vezi s TD.
TD ne smije dopustiti start utrke bez nazočnosti liječničke službe.
4. Redari
Svako natjecanje treba imati adekvatan broj redara. TD će nakon inspekcije staze odrediti
minimalan potreban broj redara, njihovo mjesto i vrijeme angažiranja.
Organizator je dužan osigurati nazočnost i jednoobraznost redara, kako bi se isti mogli
prepoznati kao redari.
U slučaju da organizator navedeno ne osigura, te da je ugrožena regularnost i sigurnost
natjecanja, TD će otkazati utrku.
5. Start
Svaka utrka državnog prvenstva ili državnog kupa se starta sa zračnom trubom ili startnim
pištoljem. Iste osigurava organizator. Svaki start se snima sa obje strane radi utvrđivanja
pogrešnog starta.
Organizator je dužan osigurati uvjete (osobe, plovila) u kojima je moguće realizirati
zaustavljanje sportaša nakon pogrešnog starta i vraćanje sportaša na startnu liniju.
6. Zona
Svaka zona za natjecanja 4. stupnja po Pravilniku o ustroju natjecanja za tekuću godinu, u
kojima je vožnja u zavjetrini dozvoljena, mora biti organizirana na način da svaki natjecatelj
tijekom utrke trči sa biciklom jednaku udaljenost do linije penjanja na bicikl i od linije silaska
s bicikla.
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7. Plivački dio
Za sve utrke koje sadrže plivački segment, organizatr je dužan osigurati spasilačku službu.
Minimalan broj plovila na natjecanju 4. Stupnja po POUN-u (ukoliko se utrka ne održava na
bazenu) i prema distancama je:
a)
b)
c)
d)
e)

Supersprint – 2
Sprint – 2
Standard – 2
Srednja distanca – 3
Duga distanca – 4

Tehnički delegat ima pravo promijeniti potreban broj čamaca u ovisnosti o postavci staze,
broju okreta i odvojenih startova. Odluka tehničkog delegata je konačna.
8. Biciklistički dio
Biciklistički dio u svojoj dužini smije odstupati maksimalno 5% u odnosu na standardnu
propisanu dužinu za određenu distancu.
Promet mora biti maksimalno reguliran za sve kategorije. Potpuno zatvaranje ceste
preporučeno je za utrke dobne kategorije mlađuh kadeta i kadeta. U slučaju natjecanja gdje
zavjetrina nije dozvoljena, minimalan broj sudaca na motoru je 3.
U slučaju natjecanja gdje je zavjetrina dozvoljena, a nije osigurano vremensko odvajanje po
spolu na biciklističkoj dionici, minimalan broj sudaca na motoru je 2 za PH i jedan sudac na
motoru za Kup natjecanje.
TD može po vlastitoj procjeni povećati potreban broj sudaca na motoru u skladu s
konfiguracijom staze i brojem natjecatelja.
Na kros utrkama, gdje motore nije moguće koristiti, obavezno je vremensko razdvajanje po
spolu.
Svi redari na biciklističkom dijelu moraju imati zastavicu za mahanje i zviždaljku. Bolničar na
motoru za natjecanja PH treba biti na udaljenom kraju staze i treba imati vezu sa TD.
9. Trkački dio
Staza mora imati uočljive pokazivače smjera i redare.
10. Zone okrjepe
Za natjecanja 4. stupnja obavezne su minimalno dvije zone okrijepe koje se nalaze:



nakon izlaska iz T2
na sredini trkačkog dijela.

Za natjecanja PH uz gore spomenute dvije zone okrijepe, organizator je dužan osigurati još
jednu koja će biti smještena na dijelu staze koji odredi TD utrke.
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11. Kazneni prostor (penalty box)
Za sve utrke 4. Stupnja natjecanja po PoUN-u, potreban je kazeneni prostor (penalty box) na
trkačkoj dionici.
Na udaljenosti od 100 metara prije samog kaznenog prostora (penalty boxa) treba stajati
oznaka sadržaja: „PENALTY BOX 100 m“ i pokazivačem smjera (strelicom) u kojem se isti
nalazi.
Kazneni prostor (penalty box) na trčanju mora biti jasno vidljiv i nedvosmisleno označen, a
brojevi moraju biti vidljivo istaknuti i čitljivi s udaljenosti od minimalno 10 m. Isti mora biti
postavljen minimalno 100 m od cilja.
Kazneni prostor (penalty box)na biciklističkoj stazi je potreban samo za utrke srednje i duge
distance, 4. stupnja natjecanja i mora biti postavljen na mjestu gdje natjecatelji usporavaju
ili se okreću. Ukoliko takav dio staze ne postoji, oznaka sadržaja: „PENALTY BOX 200 m“ i
pokazivač smjera (strelica) u kojem se isti nalazi mora biti postavljena 200 m prije samog
penalty boxa.
12. Cilj
Cilj treba biti postavljen nakon minimalno 15m pravocrtnog dijela staze za sve utrke.
Za PH i Kup utrke organizator je dužan osigurati snimanje ciljne ravnine kako bi se imao
pričuvni sistem u slučaju gubitka podataka mjerne službe.
Oglasna/Info ploča
Info ploču u za sve sudionike organizator je obavezan postaviti na za sve sudionike vidljivom
mjestu. Njen sadržaj mora imati slijedeće informacije:
●

Poziv na utrku (raspis utrke) sa skicom staze,

●

Temperature vode i zraka (plivačko odijelo - da/ne),

●

Vožnja u zavjetrini (dozvoljena ili ne),

●

Sastav Žalbenog vijeća

●

Startna lista,

●

Ciljna lista s rezultatima (neslužbena i službena).
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13. Suci
Svako natjecanje mora imati adekvatan broj sudaca. Minimalan broj sudaca (uključujući
tehničkog delegata i glavnog suca) po distancama je:
DISTANCA

TRIATLON MULTISPORT TRIATLON MULTISPORT
PH
PH
KUP
KUP

2. I 3. STUPANJ
NATJECANJA

SuperSprint

6

5

5

4

4

Sprint

6

5

5

4

4

Olimpijski, Klasični

6

5

5

4

4

Srednja distanca

/

8

/

7

6

Duga distanca

/

10

/

9

6

0. i 1. Stupanj natjecanja nije obavezan zatražiti i imati delegirane suce od strane HTS-a. Ako
ih zatraže, minimalan broj je kao i za 2. i 3. stupanj natjecanja.
Tehnički delegat ima pravo povećati minimalni broj sudaca ukoliko kompleksnost staze to
zahtjeva. Odluka tehničkog delegata je konačna.
Svaki sudac dužan je na natjecanju imati osobnu opremu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zviždaljku
Set kartona
Papir i tvrdu podlogu
Olovku
Sudački prsluk/majicu

Ostalu opremu za suce osigurava organizator.
Sudačke naknade:
Organizator je sudačke naknade dužan isplatiti prije početka natjecanja. Ako one nisu
uplaćene na račun ranije, sudačke naknade isplaćuju se TD-u najkasnije sat vremena prije
početka natjecanja. U slučaju da se naknada ne isplati, TD će otkazati natjecanje.
Vrijeme od otvorenja zone prve utrke do
vremenskog ograničenja (limita) zadnje utrke.

Tehnički delegat
(neto iznos)

Glavni sudac
(neto iznos)

Ostali suci
(neto iznos)

Manje od 2:00h

250 kn

200 kn

150 kn

2:00h-4:00h

300 kn

250 kn

200 kn

4:00h-6:00h

350 kn

300 kn

250 kn

6:00-10:00h

400 kn

350 kn

300 kn

Više od 10:00h

450 kn

400 kn

350 kn
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14. Mjerenje vremena
Elektronsko mjerenje je obavezno na svim utrkama državnog prvenstva i kupa.
Za PH potrebno je imati mjerenje prolaznih vremena prvog segmenta, prve tranzicije
(T1), drugog segmenta, druge tranzicije (T2) te trećeg segmenta. Službeni rezultati
trebaju biti dostupni svim zainteresiranim medijima i natjecateljima neposredno nakon
isteka žalbenog roka (ovisno o dostupnosti internet signala) na mrežnim stranicama
mjerne službe u .pdf formatu.
Za Kup utrke obje tranzicije mogu biti mjerene skupa sa drugim segmentom.
Mjerna služba daje organizatoru i tehničkom delegatu po jedan isprintani komplet svih
službenih rezultata koji uključuje startnu listu, ciljnu listu natjecatelja ukupno, ciljnu listu
natjecatelja po kategorijama i sve ostale liste koje je organizator predvidio za podjelu
nagrada, sukladno raspisu natjecanja.
Službeni rezultati će biti objavljeni po isteku žalbenog roka za pojedinu utrku na oglasnoj
ploči ili drugom vidljivom mjestu. Proglašenje će se održati u najkraćem mogućem roku,
unutar sat vremena od završetka natjecanja odnosno pola sata nakon ulaska posljednjeg
natjecatelja/ice u cilj.
Dužnosti Ureda HTS-a
Dostava sljedeće opreme o vlastitom trošku:
1.
2.
3.
4.
5.

Ciljne trake
Banera i promotivnih oznaka HTS-a
Sudačkih prsluka
Medalja
Promotivne materijale službenih sponzora i partnera Saveza

Objava rezultata i slika sa predmetnog natjecanja predviđena je isti dan, neposredno nakon
proglašenja pobjednika.
TD je dužan poslati izvještaj od par rečenica sa slikama prema Uredu HTS-a koji ga potom
objavljuje na web stranici Saveza i društvenim mrežama.
Organizator može radi bolje promocije utrke i same organizacije angažirati drugu osobu koja
će pravovremeno slati gotove materijale za objavu Uredu HTS-a. Slanje materijala potrebno
je najaviti i s Uredom HTS-a prethodno dogovoriti objavu istih.
15. Navijači, prolaznici i promatrači
Organizator je dužan osigurati mogućnost navijačima da prisustvuju utrci, ali je istovremeno i
odgovoran da učini sve što je potrebno da navijači, prolaznici ili promatrači ne utječu na tijek
utrke ometanjem natjecatelja i službenih osoba.
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Završne odredbe
Nepoštivanje odredbi ovog pravilnika rezultirati će sankcijama od strane Povjerenika
natjecanja za one sudionike prema kojima isti ima ingerenciju.
Za propuste organizatora i teže propuste službenih osoba, Povjerenik natjecanja će uputiti
prijavu ili prijedlog prema Stegovnom sudu i UO HTS-a za izricanje novčanih kazni ili kazni
oduzimanja organizacije natjecanja.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. siječnja iduće kalendarske
godine od godine u kojoj je donešen.

U Zagrebu, 18.11.2017.

Dorijan Pavliša
Predsjednik Hrvatskog triatlon saveza
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