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HRVATSKI TRIATLON SAVEZ 
 

NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU NATJECANJA 2020.  
 

HTS raspisuje natječaj za organizatore natjecanja triatlonskog sporta, a koja će ući u kalendar 
natjecanja 2020. za natjecanja po svim rangovima sukladnima POUN-u kako slijedi:  
 

1. NATJECANJA HRVATSKE TRIATLON LIGE (HTL) 
2. NATJECANJA OLIMPIJSKIH DISCIPLINA (PH) 
3. NATJECANJA MULTISPORT PRVENSTVA HRVATSKE  
4. NATJECANJA NIŽIH RANGOVA  

 

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2020.  
Organizaciju natjecanja može prijaviti:  

 jedan klub samostalno  
 više klubova zajednički, pri čemu je jasno definiran jedan naveden klub/savez kao 

glavni nositelj organizacije natjecanja 
 organizatori (klubovi, udruge i pravne osobe) koji nisu članovi HTS-a 

 

Na natječaj se prijavljuje u dva koraka: 
 

1.  Ispunjavanjem svih obaveznih polja u obrascu prijave koji sadrži sljedeće podatke:  
a. Nositelj organizacije (klub, udruga, drugi pravi subjekt; ime, adresa, OIB) 
b. Suorganizatori utrke (ako postoje: ime, adresa, OIB kluba, udruge ili drugog 
pravnog subjekta)  
c. Ime utrke 
d. Direktor utrke (ime, prezime, e-mail, broj mobitela) i kontakt-osoba za 
potrebne informacije o utrci nakon zatvaranja natječaja (ako je različita od direktora 
utrke: ime, prezime, e-mail, broj mobitela) 
e. Predviđeni datum i alternativni datum organizacije natjecanja 
f. Mjesto održavanja 
g. Okvirno vrijeme održavanja  
h. Format utrka odn. popis svih grana, disciplina i distanci natjecanja koja će se 
održati (ako samo događanje sadrži više utrka različitih disciplina i distanci, navesti: 
predviđeno vrijeme starta utrke i format utrke)  - ovaj dio nije obavezan za klubove 
koji se kandidiraju za natjecanja Hrvatske triatlon lige, budući da se HTL odvija po 
zadanom obrascu disciplina i distanci 

2. Dostavom dodatnih materijala utrke, ukoliko postoje (npr. link na  web utrke, stranice 
društvenih mreža, promotivni materijali, predviđene trase utrke, pisma namjere i sl.) na  e-
mail adresu hts.triatlon@gmail.com s naslovom koji odgovara imenu utrke. 
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DODATNE UPUTE I POJAŠNJENJA:  
 

1. NATJECANJA HRVATSKE TRIATLON LIGE 
 

 Natjecateljska sezona triatlon lige organizira se u 2 okvirna dijela: 
1. dio  od 01.lipnja do 20. srpnja 2020 
2. dio  od 20. kolovoza do 15. rujna 2020  

 Utrke se kandidiraju za preporučene datume:  30.5. / 6.6. / 13.6. / 4.7. / 11.7. / 22.8. I finale 
29.8. 

 obvezna organizacija 4 utrke odvojeno za mušku i žensku konkurenciju i to: 
o akvatlon za natjecateljsku kategoriju U9; 
o akvatlon za natjecateljsku kategoriju U11; 
o supersprint triatlon jedinstveno za za natjecateljske kategorije U13 i U15; 
o sprint triatlon jedinstveno za natjecateljske kategorije, U17, U19, U23 i sve seniorske 

kategorije 
 moguća je organizacija natjecanja u trajanju dva dana jednog vikenda u kombinaciji s nekim 

drugim natjecanjem (npr: subota kolo lige, nedjelja miješane štafete) 
 važni dokumenti koji u najvećoj mjeri upućuju na prava i obaveze Organizatora: 

 Pravilnik o ustroju natjecanja 
 Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima 

 

2. NATJECANJA OLIMPIJSKIH DISCIPLINA (PH) 
a. OLIMPIJSKI TRIATLON (APS, U23, DOBNE SKUPINE) 
b. MIJEŠANE ŠTAFETE 4X1  

 Oba navedena natjecanja mogu biti organizirana zasebno, u vikendu (OT subota, MŠ4x1 
nedjelja) ili jedno od njih kao natjecanje nakon kola HTL-a, u nedjelju (datume vidi pod 1.) 

 

3. NATJECANJA MULTISPORT PRVENSTVA HRVATSKE 
  

 natjecateljska sezona organizirana je u 2 okvirna dijela: 
1. dio   od 01. travnja do 01. lipnja  2020. god 
2. dio od 15. rujna do 20. listopada 2020. god   

 Utrke multisport disciplina u nadležnosti HTS-a ne mogu se terminski preklapati sa utrkama 
HTL-a. 
 

4. NATJECANJA NIŽIH RANGOVA 
a. Natjecanja  prvog, drugog i trećeg stupnja (općina/grad, županija, regija)   

 Obvezujući segmenti POUN-a i Pravilnika o min. teh. uvjetima  
b. Natjecanja nultog stupnja - promotivna natjecanja 

 Obvezujući pojedini segmenti POUN-a i Pravilnika o min. teh. uvjetima 
 Individualni dogovori s organizatorima, po potrebi 
 Savjetodavna uloga sudačko-tehničke organizacije 
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Važni dokumenti koji u najvećoj mjeri upućuju na prava i obaveze Organizatora: 

 Pravilnik o ustroju natjecanja (POUN) 
 Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima 

 
Prijavljena natjecanja i podaci upisani u obrazac bit će vidljivi svima u javno objavljenoj 

tablici. U slučaju višestukog ispunjavanja obrasca od strane istog organizatora za natjecanje na isti 
dan, razmatrat će se posljednja unesena verzija prijave. 

 
U slučaju prijave više kandidata za jedan datum ili istu disciplinu, STK će po okončanju 

natječaja kontaktirati organizatore i pokušati naći najbolje rješenje. Prije same prijave konačnog 
datuma, preporuča se klubovima HTS-a da se direktno međusobno konzultiraju i surađuju na svačije 
zadovoljstvo. 

 
Manju prednost u odabiru natjecanja pod 1, 2 i 3. će imati utrke organizirane za više 

disciplina na istoj ili bliskoj lokaciji u uzastopnim danima jednog vikenda.  
 
 Za natjecanja prijavljena unutar roka neće vrijediti pravilo vremenske prednosti prijave, već 

će se organizatori natjecanja odabrati procjenom najboljih uvjeta koje organizator garantira 
sportašima.  

 
U konačnici, odluku o odabiru kandidata će donijeti UO na preporuku STK.  
 
Nakon zaključenja natječaja i odluke UO-a, svaki će Organizator biti kontaktiran pojedinačno i 

sa svakim će se potpisati ugovor o organizaciji natjecanja. 
Sve odabrane utrke će se uvrstiti u službeni kalendar natjecanja HTS-a koji će biti objavljen na 

webu HTS-a. 
Nakon objave kalendara natjecanja, klubovima HTS-a će biti poslan popis i predložen datum 

organizacije natjecanja onih disciplina za koje se do tada  nije javio niti jedan organizator ili niti jedan 
organizator nije zadovoljio uvjete. Klubovi HTS-a će imati priliku izravne naknadne prijave za 
organizaciju tih natjecanja. Natjecanja će potom biti dodjeljivanja odlukom UO-a po prvenstvu 
prijave, uz uvjet da STK pozitivno ocijeni potencijal organizacije natjecanja s obzirom na dosadašnja 
iskustva organizacije natjecanja. 

 Ako se niti tada za pojedine discipline ne pronađe odgovarajući organizator, UO može 
razmatrati održavanje utrke državnog prvenstva u suradnji sa susjednim zemljama i uvrštavanje 
utrke na tlu druge države u kalendar natjecanja HTS-a ili natjecanje neće biti održano.  

 
 
U Zagrebu, 23. siječnja 2020.  
 
 

Mario Kasović   
Predsjednik Hrvatskog triatlon saveza 
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