PRAVILNIK O USTROJU NATJECANJA 2019.- DODATAK 2:
SUSTAV BODOVANJA KUPA HRVATSKOG TRIATLON SAVEZA
OPĆE NAPOMENE
1. Kup Hrvatskog triatlon saveza čine sva pojedinačna državna prvenstva u svim disciplinama za
pojedinu kategoriju i utrke kojima UO odobri rang Kupa.
2. Kup HTS-a dijeli se na Triatlonski kup HTS-a i Multisport kup HTS-a.
3. Dodatno se organizira kupsko natjecanje za najmlađe dobne kategorije, početnike/ce A i
početnike/ce B pod nazivom Mini kup HTS-a koji sačinjavaju odabrane utrke akvatlona i DP u
akvatlonu.
4. Triatlonski kup HTS-a sačinjavanju sva državna prvenstva u triatlonu i triatlonske utrke kojima
UO odobri rang Kupa.
5. Multisport kup HTS-a sačinjavanju sva državna prvenstva u multisport disciplinama i multisport
utrke kojima UO odobri rang Kupa.
6. Multisport discipline su: duatlon, akvatlon, kros triatlon, kros duatlon, zimski triatlon u svim
distancama i triatlon srednje duge i duge distance.
7. Pobjednici triatlonskog kupa HTS-a i Multisport kupa HTS-a proglašavaju se nakon završetka
natjecateljske sezone.
8. Sukladno Sustavu kategorija i natjecanja i sustavu bodovanja utrka HTS-a koji su sastavni dio
Pravilnika o ustroju natjecanja, proglašavaju se apsolutni pobjednici Kupa u muškoj i ženskoj
konkurenciji (prvo troje) i najbolja tri sportaša i sportašice juniorskog uzrasta (U19) i kadetskog
uzrasta (U16). U Mini kupu HTS-a proglašavaju se najbolja tri sportaša i sportašice kategorija
početnik/ca A i početnika/ca B.
9. Sukladno Sustavu kategorija i natjecanja koji su sastavni dio Pravilnika o ustroju natjecanja i
sustavu bodovanja utrka HTS-a proglašavaju se osvajači kupa (prvo troje) u dobnim
kategorijama.
10. Sustav bodovanja utrka po dobnim kategorijama razlikuje se od sustava bodovanja za
apsolutnu kategoriju. Za ukupni plasman boduje se pola od ukupnog broja utrka plus jedna
utrka.
11. Hrvatski triatlon savez, ukoliko je u mogućnosti, osigurava praktične nagrade pobjednicima
kupa u apsolutnoj kategoriji, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji te osvajačima kupa prema
dobnim kategorijama i osvajačima Mini kupa HTS-a. Visine i način dodjele nagrada te odabir
praktičnih nagrada određuju se odlukom UO-a HTS-a u skladu s mogućnostima Saveza za svaku
godinu.
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SUSTAV BODOVANJA
1. Bodovi se dodjeljuju sukladno rezultatskim listama za svaku kategoriju kupa.
2. Bodovi natjecatelja/ica po dobnim kategorijama dodjeljuju se sukladno rezultatskim listama za
pojedinu kategoriju.
3. Bodove dobiva prvih 30 natjecatelja/ica na utrci.
4. Bodove osvajaju natjecatelji licencirani za klubove-članove HTS-a.
5. Utrke državnih prvenstava nose dvostruki broj bodova.
6. U slučaju istog broja bodova pojedinih natjecatelja/ica u poretku, natjecatelji se rangiraju
sukladno broju osvojenih prvih mjesta. U slučaju da je rezultat i dalje izjednačen, natjecatelji se
rangiraju prema broju osvojnih drugih, trećih i td. mjesta
7. Ljestvica bodova za kup ažurira se nakon svake pojedine utrke prema službenim rezultatima
natjecanja.
8. Sve žalbe na bodove dodijeljene pojedinim natjecateljima/cama na Ured Saveza u njihovo ime
pisanim putem podnosi klub koji je žalbi dužan priložiti argumentirano objašnjenje i rezultate
natjecanja.
9. Sva dodatna tumačenja ovog pravilnika daje UO na preporuku Sudačko-tehničke komisije
Hrvatskog triatlon saveza.

PRAVILNK O USTROJU NATJECANJA 2019 - DODATAK 2: SUSTAV BODOVA UTRKA KUPA HTS-A

2

BODOVNA TABLICA
OSTVARENI PLASMAN

BODOVI ZA UTRKE KUPA

BODOVI ZA UTRKE
PRVENSTVA HRVATSKE

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto
8. mjesto
9. mjesto
10. mjesto
11. mjesto
12. mjesto
13. mjesto
14. mjesto
15. mjesto
16. mjesto
17. mjesto
18. mjesto
19. mjesto
20. mjesto
21. mjesto
22. mjesto
23. mjesto
24. mjesto
25. mjesto
26. mjesto
27. mjesto
28. mjesto
29. mjesto
30. mjesto

150
150
138,8
128,3
118,7
109,8
101,6
94,0
86,9
80,4
74,4
68,8
63,6
58,9
54,4
50,4
46,6
43,1
39,9
36,9
34,1
31,5
29,2
27,0
25,0
23,1
21,4
19,8
18,3
16,9
15,6

300
300
277,5
256,7
237,4
219,6
203,2
187,9
173,8
160,8
148,7
137,6
127,3
117,7
108,9
100,7
93,2
86,2
79,7
73,7
68,2
63,1
58,4
54,0
49,9
46,2
42,7
39,5
36,6
33,8
31,3
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