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AUTORSKA PRAVA 

Sva prava vezana uz komercijalno korištenje ovog dokumenta, umnožavanje u cjelini ili bilo kojeg 

dijela, a izvan članstva Hrvatskog zrakoplovnog saveza, su pridržana. 
 

 

 

 

NAPOMENA 

 
Pravilnik o natjecanjima u parajedriličarstvu precizno slijetanje nadopuna je Pravilnika o postupku, 

uvjetima i kriterijima za organizaciju natjecanja. 
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Sukladno Zakonu o športu Republike Hrvatske i Statutu Hrvatskog zrakoplovnog saveza, Komisija 

za parajedriličarstvo i ovjesno jedriličarstvo HZS-a (dalje u tekstu: Komisija) donosi: 

 

 

PRAVILNIK 

O NATJECANJIMA U PARAJEDRILIČARSTVU 

- PRECIZNO SLIJETANJE 

 
Područje primjene 

 

Svrha natjecanja 

 

Članak 1. 

 
Svrha natjecanja u parajedriličarstvu je: da učvrsti prijateljstvo svih sudionika, unaprijedi 

parajedriličarstvo, podigne sigurnost i kvalitetu letenja, da istakne pojedinačnog i ekipnog prvaka 

države Hrvatske te da poluči rang listu natjecatelja - hrvatskih parajedriličara. 

 
Vrste natjecanja 

Članak 2. 

 
Odredbe ovog Pravilnika su obvezujuća za nacionalna parajedriličarska natjecanja u preciznom 

slijetanju: Liga-kup i Državno prvenstvo. 

 

Preporuka: Druga natjecanja u preciznom slijetanju se također mogu pozivati na odredbe ovog 

Pravilnika. Svaka odstupanja od Pravilnika su predmet “lokalnih pravila”. Lokalna pravila moraju 

biti predstavljena na uvodnom razgovoru prije početka natjecanja i objavljena na oglasnoj ploči. 

 
ORGANIZACIJA NATJECANJA 

 
Liga-kup 

Članak 3. 

 
Natjecanje se provodi kao niz natjecanja tijekom kalendarske godine. Za pojedino natjecanje je 

predviđen jedan dan. Svako pojedino natjecanje predstavlja jedno kolo Liga-kup natjecanja. 

Organizator u svojoj prijavi može predložiti rezervne termine koji se koriste ako vremenski uvjeti 

ne dozvole održavanje natjecanja na planirani dan. Prve dvije serije koje se odlete na Državnom 

prvenstvu boduju se kao jedno kolo liga kup natjecanja. 

Ukupni pobjednik (pojedinac ili ekipa) natjecanja je onaj koji ima najveći broj bodova nakon svih 

pojedinačnih natjecanja (odnosno kola lige). 
 

Državno prvenstvo 

Članak 4. 

 
Za natjecanje su predviđena dva dana. Organizator u svojoj prijavi može predložiti rezervne termine 

koji se koriste ako vremenski uvjeti ne dozvole održavanje natjecanja na planirani termin. 

 

 
Kalendar natjecanja 

Članak 5. 
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Natjecanja se provode planirano i organizirano po godišnjem kalendaru natjecanja. Godišnji 

kalendar natjecanja donosi HZS na temelju prijedloga Komisije za parajedriličarstvo . 

 
Izbor organizatora 

Članak 6. 

 
Komisija u suradnji sa Stručnom službom raspisuje natječaj za organizatore Liga-kup natjecanja i 

Državnog prvenstva. 

Komisija će odredit ponaosob vremenski rok za raspisivanje natječaja iz čl. 11. Pravilnika o postupku, 

uvjetima i kriterijima za organizaciju natjecanja u RH, a prema objektivnoj vremenskoj procjeni, 

potrebnoj za zaprimanje kandidatura za izradu prijedloga kalendara natjecanja, a u odnosu na zadani 

vremenski rok izčl. 6. st.1. Pravilnika o postupku, uvjetima i kriterijima za organizaciju natjecanja u 

RH. 

Kandidati za organizaciju natjecanja svoju prijavu dostavljaju putem „Obrasca za prijavu organizacije 

natjecanja u parajedriličarstvu“ koji je čini prilog ovog Pravilnika.  

Sukladno članku 14. Pravilnika o postupku, uvjetima i kriterijima za organizaciju natjecanja u RH. , 

Komisija po zaprimanju kandidatura za organizaciju natjecanja, saziva sjednicu, razmatra sve 

pristigle kandidature i donosi prijedlog odluke o dodjeli pojedine kandidature članici HZS, a na 

osnovi najboljih ponuđenih uvjeta u kandidaturi koji obuhvaćaju kvalitetu provedbe natjecanja 

sukladno propisima FAI i HZS, kao i financijsku pristupačnost u odnosu na sudionike natjecanja. 

 

 

Natjecatelji 

Članak 7. 

 
Hrvatski natjecatelji mogu biti piloti parajedrilice koji posjeduju važeću Sportsku dozvolu HZS-a. 

Strani natjecatelji mogu biti piloti parajedrilice koji posjeduju važeću natjecateljsku dozvolu izdanu 

od nacionalnog saveza zemlje iz koje dolaze. 

 

Uvjeti za prijavu natjecatelja 

Članak 8. 

 
Natjecatelj mora: posjedovati valjanu dozvolu za natjecanje (čl. 9), posjedovati potvrdu o 

obavljenom sportskom liječničkom pregledu koji sa zadnjim danom natjecanja nije starije od 6 

mjeseci, vlastoručno potpisati izjavu o letenju na vlastitu odgovornost i privolu za korištenje osobnih 

podataka, biti osiguran od odgovornosti prema trećim osobama, obavezno koristiti sjedalicu s 

protektorom, kacigu i imati rezervni padobran. 

Ako nisu ispunjeni uvjeti i postoji sumnja u sposobnost pilota, organizator može odbiti prijavu. 

 

Registracija natjecatelja i opreme 

Članak 10. 

 
Registracija natjecatelja i opreme provodi se na dan natjecanja po programu natjecanja. 

 
Natjecatelj prilikom registracije ispunjava obrazac organizatora koji sadržava izjavu o ispunjavanju 

uvjeta za natjecanje. 

 

Prilikom registracije natjecatelj navodi ekipu (klub) za koju se natječe. U tekućoj natjecateljskoj 

sezoni natjecatelj se može natjecati samo za jednu ekipu (klub). 

 

Ako nisu ispunjeni uvjeti i postoji sumnja u sposobnost pilota, organizator može odbiti registraciju. 
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Kotizacija 

Članak 11. 

 
Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku, uvjetima i kriterijima za organizaciju natjecanja u RH,  

iznos kotizacije i što kotizacija obuhvaća određuje organizator. 

 

Kotizacija se dostavlja organizatoru zajedno s prijavom za natjecanje. 

 
Kotizacija za Liga-kup, te za ostala natjecanja u preletima dostavlja se prema uputama organizatora. 

 

Službene osobe 

Članak 12. 

Popis službenih osoba za vrijeme natjecanja mora biti objavljen na oglasnoj ploči. 

 

Natjecateljska komisija 

Članak 13. 

 
Natjecateljsku komisiju čine voditelj natjecanja i dva predstavnika natjecatelja. Odluke se donose 

glasovanjem na mjestu koje nije ometano od drugih osoba. Natjecateljska komisija bira se na prvom 

brifingu za natjecatelje. 

 

Dužnosti natjecateljske komisije: 

- utvrđuje i potvrđuje valjanost organizacijskih i tehničkih uvjeta za provedbu natjecanja, 

- u slučaju organizacijskih ili tehničkih nepravilnosti može prekinuti natjecanje, 

- potvrđuje valjanost natjecanja, 

- rješava pisane pritužbe natjecatelja, 

- odlučuje o situacijama koje nisu izričito određene Pravilnikom. 

 
Za moguća objašnjenja događaja komisija može ispitati i druge službene osobe na natjecanju ili same 

natjecatelje. 

 

Ako je podnositelj žalbe član natjecateljske komisije, isti ne smije biti prisutan na sastanku 

natjecateljske komisije prilikom rješavanja njegove žalbe. 

 

Voditelj natjecanja 

Članak 14. 

 
- rukovodi odvijanjem natjecanja, 

- uvažava odluke natjecateljske komisije, 

- uvažava preporuke sudačke ekipe o ocijeni vremenskih uvjeta za provedbu natjecanja, 

- odlučuje o mogućim prekidima natjecanja, 

- prima pisane pritužbe natjecatelja i prosljeđuje ih natjecateljskoj komisiji. 

 

Suci 

Članak 15. 

Suci uvažavaju i provode odredbe ovog Pravilnika. Sudačku ekipu čine: 

- glavni sudac, 

- sudac na startu (voditelj polijetanja), 

- minimalno 2 suca na cilju (za mjerenje, osmatranje i vođenje zapisnika). 

 

Program natjecanja 

Članak 16. 
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Program natjecanja je u nadležnosti organizatora te se prilagođava vremenskim uvjetima na dan 

natjecanja. Program propisuje vrijeme predviđeno za registraciju natjecatelja, vremena i broj 

natjecateljskih serija (minimalno i maksimalno) i predviđeno vrijeme završetka natjecanja. 

Program natjecanja i moguće promjene moraju biti za vrijeme natjecanja objavljene na oglasnoj 

ploči. 

 

Informacije o vremenu provedbe natjecanja organizator mora objaviti najkasnije do 21:00 dan prije 

predviđenog kalendarskog termina natjecanja. Tu odluku kasnije ne može više mijenjati. 

 

 

 

Državno prvenstvo u preciznom slijetanju 

 

Preporuka: 

Prvi dan: registracija do 08:00, sažetak (briefing) do 08:30, svečano otvaranje do 09:00, natjecanja 

od 09:00 do kraja dana (po pravilima vizualnog letenja). 

Drugi dan: nastavak natjecanja do kraja dana (po pravilima vizualnog letenja) i proglašenje rezultata.  

 

Liga-kup u preciznom slijetanju 

 

Preporuka: Prvi dan: registracija do 08:30, sažetak (briefing) do 09:00, natjecanje od 09:00 do kraja 

dana (po pravilima vizualnog letenja).  

 

Natjecateljski prostor 

Članak 18. 

 
Poletište 

 

Poletište mora biti: 

- uređeno za sigurno polijetanje, 

- opremljeno vjetrokazom, priborom za pružanje prve pomoći te radio ili telefonskom vezom. 

Preporuka: Prostor za pripremu po mogućnosti neka bude odvojen od prostora za polijetanje i dobro 

označen. Po mogućnosti imati predviđen prostor za obavijesti o tijeku natjecanja. 

Sletište.  
Prostor za slijetanje mora: 

- biti uređeno za sigurno slijetanje, 

- imati označen prostor za gledatelje izvan prostora za slijetanje (po potrebi), 

- biti opremljeno vjetrokazom i trakama koji pokazuju stvarne uvjete vjetra koja se nalazi na visini 

od najmanje 3 m i udaljenog od ruba mjernog polja najviše 30 m, 

- biti opremljeno priborom za pružanje prve pomoći te radio ili telefonskom vezom. 

 
Natjecateljsko polje je vidno označen prostor unutar kružnice s radijusom 10 m od ruba ciljne točke, 

koja označuje područje gdje se pad broji u rezultat natjecatelja. U natjecateljskom polju je dopušteno 

zadržavanje samo službenim osobama na natjecanju. 

 

Mjerno polje je prostor unutar kružnice s radijusom 5 m od ruba ciljne točke i označava područje 

mjerenja rezultata natjecatelja. Polje mora biti vidno označeno s kružnicom radijusa 5 m i 2,5 m od 

ruba ciljne točke. Podloga u mjernom polju mora biti ravna. 

 

Krug s pijeskom je prostor radijusa najmanje 50 cm od ruba ciljne točke gdje podloga mora biti 

posuta pijeskom tako da se dodir natjecatelja može izmjeriti. Razina pijeska mora biti poravnata s 

okolinom. 
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Mjerna naprava je elektronički mjerni instrument za mjerenje i prikaz udaljenosti od ruba ciljne 

točke. Naprava djeluje po modelu mete s označenom centralnom točkom i mjeri udaljenosti od 0 

(ciljna točka) do 15 cm. Mjerna podloga naprave mora biti izravnana s okolinom. Semafor s 

prikazom rezultata mora biti postavljen izvan mjernog prostora tako da ne ometa natjecatelje i da je 

vidljiv za suce i gledatelje. 

 
PROVEDBA NATJECANJA 

 
Početak natjecateljskog dana 

Članak 19. 

 
Natjecateljski dan počinje na unaprijed dogovorenom mjestu i vremenu, gdje će voditelj natjecanja 

održati sažetak (briefing) za pripremu natjecanja koji sadrži meteorološko izvješće, izvješće o tijeku 

natjecanja, obavijesti o pripremama za natjecanje te dnevni raspored. 

Startne brojeve natjecatelji izvlače prije ili nakon prvog briefinga za natjecatelje. 

 

Mjesto okupljanja sudionika natjecanja treba biti takvo da omogućuje najlakši i najbrži pristup na 

sva poletišta koja se mogu koristiti za dotično natjecanje. 

 

Dolazak i pripreme na poletištu 

Članak 20. 

 
Organizator mora na vrijeme omogućiti dolazak natjecatelja i ostalih potrebnih sudionika na 

poletište. 

 
Pripreme natjecatelja odvijaju se na prostoru koji je za to predvidio organizator, bez nepotrebnog 

zadržavanja i na način da se pri tom ne ometaju ostali natjecatelji. 

 

Natjecateljska oprema 

Članak 21. 

 
Natjecatelj je odgovaran za ispravnost opreme, korištenje kacige i posjedovanje rezervnog 

padobrana. 

 

Polijetanje 

Članak 22. 

 
Na poletno mjesto natjecatelj dolazi potpuno opremljen i prikopčan na pripremljenu parajedrilicu. 

Slijetanje na poletno mjesto nije dozvoljeno. 

 

Organizator je dužan osigurati dva pomoćnika na poletištu i voditelja polijetanja koji je ujedno i 

sudac na startu. 

 
Pravila pri polijetanju 

Članak 23. 

 
Polijetanje vodi i evidentira sudac na startu - voditelj polijetanja. Redoslijed polijetanja je određen 

startnim brojevima natjecatelja. Natjecatelj koji poleti bez dozvole suca bit će diskvalificiran. 

 

Natjecatelj koji namjerava poletjeti mimo svog reda za polijetanje ili ne želi poletjeti kad je na redu, 

gubi svoj red polijetanja s obzirom na startni broj. U tom slučaju određuje mu se posljednje mjesto 

u redoslijedu polijetanja. 
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Ako natjecatelj odbije polijetanje, broji mu se maksimalni rezultat serije. Kašnjenje ili odbijanje 

starta (polijetanja) natjecatelja ne utječe na valjanost natjecateljske serije. 

 
Let 

Članak 24. 

 
Letenje se odvija uz strogo poštivanje pravila kretanja. Nije dozvoljeno namjerno ometanje drugih 

natjecatelja i ugrožavanje sigurnosti na bilo koji način. 

 

Natjecatelj koji povrijedi odredbe ovoga članka kažnjava se isključenjem. 

 

Slijetanje 

Članak 25. 

 
Natjecatelji slijeću na unaprijed određeni ciljni prostor. Natjecatelj koji nije došao do cilja, mora 

odmah po slijetanju sakupiti kupolu i javiti se telefonom ili radio-vezom organizatoru. 

 

Raširena kupola na tlu nakon slijetanja znak je da natjecatelj treba pomoć. 

Zbog neopravdanog nejavljanja i nepotrebnog pokretanja akcije traženja i spašavanja, natjecatelj će 

biti kažnjen oduzimanjem bodova ili isključenjem i snositi troškove traženja. 

 

Kraj natjecanja 

Članak 26. 

 
U trenutku kraja natjecanja svi natjecatelji moraju biti na tlu. Po objavi prekida natjecanja svi 

natjecatelji dužni su što prije sletjeti na najbliže sigurno mjesto. O prekidu natjecanja odlučuje 

voditelj natjecanja. 

 

Broj natjecateljskih serija 

Članak 27. 

 

Broj natjecateljskih serija i uvjeti za valjanost natjecanja su unaprijed određeni i objavljuju se u 

programu natjecanja. 

 

Državno prvenstvo: 

- Maksimalni broj serija je 6 u 2 natjecateljska dana. Svi natjecatelji se natječu u svim serijama. 

- Natjecanje je važeće ako su završene najmanje dvije serije. 

- U slučaju da se odleti 5 ili više serija, svakom natjecatelju briše se 1 najlošiji rezultat, te se za 

ukupni rezultat zbrajaju rezultati od svih preostalih serija. 

 
Liga-kup natjecanje: 

- Maksimalni broj serija je 2. 

- Pojedinačno kolo liga-kup natjecanja je važeće ako je završena najmanje 1 serija. 

- Svi natjecatelji nastupaju u svim serijama. 

- Liga-kup natjecanje je važeće ako su uspješno održana najmanje 2 kola liga-kup natjecanja. 

 

Organizator je dužan omogućiti da se odleti maksimalni broj serija ako to vremenske prilike 

dopuštaju. 

 
Mjerenje natjecateljskih rezultata 

Članak 28. 

 
Mjerenje natjecateljskih rezultata u preciznom slijetanju je određivanje udaljenosti točke prvog 
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dodira natjecatelja ili njegove opreme s podlogom, do ruba ciljne točke (promjera 3 cm), što 

predstavlja idealni rezultat 0 cm. 

 

Mjerenje i suđenje natjecateljskih rezultata mogu voditi samo suci iz sastava sudačke ekipe određeni 

za natjecanje. 

 
Pravila mjerenja 

Članak 29. 

 
Mjerenje se provodi samo u području mjernog polja, za sva slijetanja izvan mjernog polja, 

natjecatelju se dosuđuje maksimalni rezultat 500 cm. 

 

Mjerenje se provodi s preciznošću od jednog centimetra. 

Mjerenje u području točke (0 cm) do uključno 15 cm od točke izvodi se s elektroničkom mjernom 

napravom, a izvan područja mjerne naprave ručno. U slučaju kvara elektroničke mjerne naprave sva 

mjerenja mogu se izvoditi ručno. 

Ručno mjerenje se provodi tako da sudac označi mjesto prvog dodira natjecatelja ili njegove opreme 

s podlogom i razmak do ruba ciljne točke izmjeri tračnim metrom. 

 

Ako sudac zbog slijetanja drugog natjecatelja razdaljinu prvom natjecatelju ne može pravovremeno 

izmjeriti, mora mjesto dodira prvog natjecatelja ostati označeno do provedenog mjerenja. 

 

Ako točka dodira natjecatelja nije potpuno mjerljiva, (npr. oba stopala istovremeno), mjeri se 

razdaljina od najudaljenije točke dodira do ciljne točke. 

 

Ako je prvi dodir natjecatelja izvan područja elektroničke mjerne naprave, pa je kasnijim dodirom 

naprava aktivirana, uvažava se rezultat prvog dodira, a ne rezultat prikazan na semaforu mjerne 

naprave. 

 

Ako mjerna naprava zataji, sudac ručno označava i mjeri udaljenost mjesta dodira do ciljne točke. 

 
'Pad' je kazna natjecatelju koji ima prvi dodir u mjernom polju, ali je u natjecateljskom polju s bilo 

kojim dijelom opreme ili tijela osim stopala dotaknuo podlogu prije nego je tlo dotaknula njegova 

kupola. Za 'pad' se natjecatelju dosuđuje maksimalni rezultat od 500 cm. 

 
Potvrda rezultata, prigovor i pritužba 

Članak 30. 

 
Sudačka odluka je konačna i stupa na snagu odmah. Sudačku odluku može promijeniti jedino 

zaključak natjecateljske komisije na osnovu pisane pritužbe natjecatelja. 

 

Natjecatelj postignut rezultat potvrđuje potpisom kod suca koji vodi zapisnik odmah po slijetanju. 

 
Ako natjecatelj ne potpiše rezultat i ne uloži pisane pritužbe, rezultat je važeći. Ako se natjecatelj s 

rezultatom ne slaže, i ne potpiše ga, može sucu dati usmeni prigovor prije nego razgovara s bilo kim 

drugim. Ako prigovor nije prihvaćen, natjecatelj može uložiti pisanu pritužbu, ali najkasnije 15 

minuta po završetku serije, na koju se pritužba odnosi. 

 

Pritužbu na sudsku odluku ili na tijek natjecanja predaje natjecatelj u pisanom obliku zajedno s 

kaucijom natjecateljskoj komisiji koja rješava žalbu. Ako je podnositelj žalbe član natjecateljske 

komisije, isti ne smije biti prisutan na sastanku natjecateljske komisije prilikom rješavanja njegove 

žalbe. 
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Kaucija za predaju žalbe iznosi 100 kn. U slučaju rješavanja žalbe u korist natjecatelja, kaucija se 

vraća natjecatelju koji je predao žalbu, dok u suprotnom kaucija ostaje organizatoru. 

 

Po završetku sastanka, predstavnik natjecateljske komisije će usmeno obavijestiti podnositelja žalbe 

o odluci. 

 

Ako natjecatelj koji je podnio žalbu natjecateljskoj komisiji nije zadovoljan rješenjem, može 

podnijeti žalbu HZS-u. Kaucija za žalbu je u ovom slučaju dvostruka. Ako se žalba riješi u korist 

podnositelja, kaucija se vraća podnositelju žalbe zajedno s kaucijom za prvu žalbu, a u suprotnom 

ostaje HZS-u. Podnositelj žalbe bit će pismeno obaviješten o rješenju žalbe. 

 

Vanjska pomoć natjecatelju 

Članak 31. 

 
Komuniciranje ili bilo kakvo signaliziranje natjecatelju, od polijetanja do slijetanja, od strane drugih 

osoba (osim organizatora) nije dozvoljeno. 

 
Diskvalifikacija 

Članak 32. 

 
Diskvalifikacija je disciplinski postupak koji natjecatelja izdvaja iz nastavka natjecanja, a njegov 

trenutno dostignuti rezultat diskvalifikacijom se poništava. 

 

Diskvalifikaciju priopćuje glavni sudac. 

 
Mjera diskvalifikacije može se izreći natjecatelju: 

- ako ne uvažava pravila ovog Pravilnika, 

- ako ugrožava svoju sigurnost ili sigurnost drugih sudionika natjecanja, 

- ako se nesportski ili neprimjereno ponaša prema službenim osobama natjecanja, 

- ako namjerno ili iz nemarnosti otežava provedbu natjecanja, 

- ako ometa ostale natjecatelje pri polijetanju ili slijetanju, 

- ako prima vanjsku pomoć tijekom odvijanja natjecanja. 

 

BODOVANJE I REZULTATI 

 
Bodovanje 

Članak 33. 

 
Postignuti rezultati natjecatelja razvrstavaju se u dvije kategorije: pojedinačno i ekipno. 

 
U liga-kup natjecanju, natjecatelji dobivaju bodove koji služe za rangiranje natjecatelja i klubova u 

natjecateljskoj sezoni. Bodovi se dobivaju u ovisnosti od postignutog mjesta (ranga) natjecatelja po 

tabeli: 
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Napomena: 

- ako je više od 30 natjecatelja, bodove može dobiti najviše 30 natjecatelja (1. dobiva 100 bodova, a 

30. dobiva 1 bod) 

- ako je manje od 30 natjecatelja 1. dobiva 100 bodova, 2. dobiva 90 bodova, 3. dobiva 82 

boda, 4. dobiva 75 bodova, itd. 

 
Bodove može dobiti samo natjecatelj koji ima barem jedan rezultat manji od 500 cm. 

 

Pojedinačna konkurencija 

Članak 34. 

 
Pojedinačni rezultat je zbroj izmjerenih razdaljina, tj. dosuđenih kaznenih centimetara u svim 

natjecateljskim serijama.  

Na Državnom prvenstvu u slučaju provedenih 5 ili više serija, svakom natjecatelju oduzima se 

rezultat jedne najslabije serije (jedan najlošiji rezultat tog natjecatelja). 

Pojedinačni pobjednik je onaj čiji je ukupni rezultat nakon svih odrađenih natjecateljskih serija 

(zbroj rezultata svih serija) najmanji. 

Ekipna konkurencija 

Članak 35. 

 
Ekipni rezultat za Državno prvenstvo: 

- Ekipni rezultat pojedinačne serije je zbroj četvero najboljih predstavnika ekipe u toj seriji. 

- Ekipni rezultat Državnog prvenstva je zbroj ekipnih rezultata svih natjecateljskih serija gdje se 

natječu svi natjecatelji. Ako ekipa nema po 4 rezultata za svaku seriju, za svaki nedostajući rezultat 

dobiva maksimalni rezultat od 500 cm. 

- Pobjednička ekipa Državnog prvenstva je ona koja ima najmanji skupni ekipni rezultat nakon svih 

natjecateljskih serija. 

 

Ekipni rezultat za liga-kup: 

- Ekipni rezultat pojedinačnog kola je zbroj bodova četvero najboljih predstavnika ekipe u tom kolu. 

Ekipni rezultat liga-kupa je zbroj ekipnih rezultata svih kola liga-kupa gdje se natječu svi natjecatelji. 

Ako ekipa nema po 4 rezultata za svako kolo, za svaki nedostajući rezultat dobiva nula bodova. 

- Pobjednička ekipa liga-kupa je ona koja ima najviše skupljenih bodova u svim održanim kolima. 

 
Objava rezultata 

Članak 36. 

 
Po završetku zadnje natjecateljske serije organizator je dužan u što kraćem roku obraditi rezultate. 

Rezultate potvrđuje natjecateljska komisija. Nakon riješenih pritužbi organizator objavljuje rezultate 

na oglasnoj ploči. 

 

Podjela mjesta i dodatni let 
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Članak 37. 

 
Ako natjecatelji u pojedinačnoj konkurenciji nakon natjecanja imaju isti rezultat na prva tri mjesta, 

i ako vremenski uvjeti (program natjecanja to dopušta) provodi se dodatni natjecateljski let. 

 

Ako timovi u ekipnoj konkurenciji nakon natjecanja imaju isti rezultat na prva tri mjesta, i ako 

vremenski uvjeti (program natjecanja to dopušta) provodi se dodatni natjecateljski let. Let provodi 

jedan izabrani natjecatelj koji je doprinio ekipnom rezultatu. 

 

Dodatni let namijenjen je jedino za utvrđivanje podjele mjesta u svrhu podjele pehara i nagrada. 

Konačni rang natjecatelja i bodovne liste ostaju isti kao prije provođenja dodatnog leta. 

 

 
OSTALE ODREDBE 

 
Sigurnost 

Članak 38. 

 
Organizator vodi brigu o redu i sigurnosti na poletnom mjestu i sletištu. U slučaju potrebe Voditelj 

natjecanja može privremeno prekinuti natjecanje. 

Organizator ima pravo prekinuti natjecanje u slučaju teže nesreće ili pogoršanja vremenskih uvjeta. 

Natjecanje se smije provoditi jedino u uvjetima sigurnog letenja na startu, u zraku i sletištu. 

 
Obveze organizatora 

Članak 39. 

 
Organizator natjecanja obvezan je pridržavati se HZS Pravilnika o postupku, uvjetima i kriterijima 

za organizaciju natjecanja u RH, te: 

- pribaviti sva odobrenja sukladno važećim propisima o sportu, javnim okupljanjima 

propisima o zračnom prometu i kontroli zračne plovidbe, 

- na vrijeme osposobiti sva potrebna poletišta i sletišta koja zadovoljavaju potrebe natjecanja, 

- osigurati detaljne meteo podatke za tijekom natjecanja. 

- po završetku natjecanja u roku 7 dana dostaviti izvješće o održanom natjecanju, zajedno s  

 rezultatima, stručnoj službi HZS-a. Izvješće se dostavlja na službenom obrascu HZS-a. 

 
Protokol 

Članak 40. 

 
Državno prvenstvo mora imati svečano otvaranje. Svečano otvaranje provodi se prema HZS 

Pravilniku o postupku, uvjetima i kriterijima za organizaciju natjecanja u RH. 

 

Minimum natjecatelja potrebnih da se proglasi državni prvak su 6 hrvatska natjecatelja, odnosno za 

državnu prvakinju 6 hrvatske natjecateljice, koji(e) moraju biti članovi najmanje 3 različita kluba. 

 

Državni prvak ostvaruje pravo na kategorizaciju ukoliko ispunjava uvjete propisane HOO 

Pravilnikom o kategorizaciji. 

 

Zatvaranje natjecanja i proglašenje rezultata provodi se prema planu organizatora. Svi protokoli 

moraju biti provedeni tako da ne ometaju odvijanje natjecanja. 

 

 

 

Završne odredbe 
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Članak 41. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Izvršnog odbora HZS-a, čime se stavlja 

van snage prethodni Pravilnik o natjecanjima parajedrilicama u preciznom slijetanju. 

 

Ovaj Pravilnik ne može se mijenjati u tijeku natjecateljske sezone. 

 

 

 

 
Predsjednik  

Komisije za parajedriličarstvo i  ovjesno jedriličarstvo 

Hrvatskog zrakoplovnog saveza 
 

Radoslav Ostermann 


