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Prijava natjecatelja na Neolimpijske discipline  - 2014. godina 

Hrvatski triatlon savez ima mogućnost prijave po 6 natjecatelja u svakoj kategoriji po discplini. 

 

TABLICA 1. Maksimalni broj mjesta za Hrvatsku po natjecateljskim kategorijama u različitim disciplinama. 

M/Ž AKVATLON DUATLON 
KROS 
TRIATLON 

ZIMSKI 
TRIATLON 

DUGI 
DUATLON 

DUGI 
TRIATLON 

JUNIORI 6 6 6 6 / / 

U-23 6 6 6 6 / / 

ELITE 6 6 6 6 6 6 

AGE 
GROUP 

20 20 20 20 20 20 

 

 

Hrvatski triatlon savez određuje tko ima mogućnost prijave na Europska i Svjetska Prvenstva, te 

Europske i Svjetske kupove. 

 

TABLICA  2. – tablica plasmana za mogućnost prijave natjecatelja na Europska i Svjetska Prvenstva u 

neolimpijskim disciplinama.(Juniori, U-23 i Elite) 

Disciplina Plasman na Prvenstvu  Hrvatske 

Aquatlon 1-6. mjesto 

Duatlon  1-6. mjesto 

Dugi Triatlon 1-6. mjesto 

Kros Triatlon 1-6. mjesto 

Kros Duatlon 1-6. mjesto 
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Sportaši (juniori, U-23 i Elite) direktno ostvaruju pravo  za prijavu (naravno ukoliko to žele) na 
Svjetska i Europska Prvenstva prema tablici 1. 
 
Ukoliko sportaši s plasmanom od 1. do 6.mjesta (na Prvenstvu Hrvatske u izabranoj disciplini i 
kategoriji)  iz bilo kojeg razloga ne pošalju svoju prijavu do zaključno 50 dana prije održavanja samog 
natjecanja, dopušta se prijava sportašima s plasmanom zaključno s 8. mjestom na Prvenstvu 
Hrvatske (na PH u izabranoj discplini i kategoriji) .  
 
Sportaši plasirani niže od 8. mjesta neće se moći  prijavljivati za Europska i Svjetska Prvenstva u 
izabranoj disciplini.  
 
 
Dodatno sportaši koji će se moći prijaviti ukoliko nemaju plasman na kriterijskom natjecanju: 
 

 Sportaši koji  nisu nastupili na PH –u , ali imaju rezultat (plasman) na Europskom ili Svjetskom 
Prvenstvu u prvoj polovini  svih sportaša u svojoj kategoriji na barem 2 (dva)  natjecanja 
(Svjetskog ili Europskog Prvenstva) u zadnje 4 godine. 
 
 

Age group odnosno sportaši po dobnim skupinama se mogu prijavljivati do maksimalnog broja od 
20. mjesta na koliko Hrvatska ima pravo. Također i za te sportaše vrijede kriterijska natjecanja. 
Mogućnost prijave ima prvih 20 natjecatelja u u svojoj dobnoj skupini na tim kriterijskim 
natjecanjima. 
 
Ukoliko se na natjecanje ne prijavi jedan ili više sportaša s plasmanom u prvih 20., mogućnost prijave 
imaju slijedeći po plasmanima. (21. mjesto na pH, pa 22. mjesto na PH......itd). 
 

Kriterijska natjecanja 
 

 
Kriterijska natjecanja za ostvarenje mogućnosti prijave na Svjetska i Europska 
Prvenstva (vrijedi za 2014.godinu): 
 
 

Aquatlon – PH Sprint Aquatlon Rovinj 22.06 

 

Duatlon – PH Klasični Duatlon Zagreb 14/15.06. 

 

Dugi triatlon - natjecanja koja su održana prošle 2013. godine s obzirom na to da prije nisu 

postojali kriteriji te  da se Europska i Svjetska Prvenstva u 2014. godini održavaju ili su održana 
prije nego što su se održala PH. 
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Kros triatlon – natjecanja koja su održana prošle 2013. godine s obzirom na to da prije nisu 

postojali kriteriji te da se Europska i Svjetska Prvenstva u 2014., godini održavaju ili su održana 
prije nego što su se održala PH. 
 

 

Kros Duatlon – 2014. se ne održavaju Svjetska i  Europska Prvenstva. 

 

 

Napomena: sportaši koji se prijavljuju za natjecanja u neolimpijskim 

discplinama sami snose troškove putovanja, startnina i svih ostalih 

troškova vezanih uz odlazak i nastup na željenom natjecanju. 

 

 

 

 

Vladimir Žic,  

Sportski direktor 

U Zagrebu, 22.05.2014 

 


