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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 ovjesnom jedriličarstvu preleti nadopuna je Pravilnika o 

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

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

donosi: 

 

PRAVILNIK  

O NATJECANJIMA U OVJESNOM JEDRILIČARSTVU 

PRELETI 
 

1. Svrha natjecanja 

 
Svrha natjecanja u ovjesnom jedriličarstvu je da učvrsti prijateljstvo svih sudionika, 

unaprijedi ovjesno jedriličarstvo, podigne sigurnost i kvalitetu letenja, da istakne 

pojedinačnog i klupskog prvaka države Hrvatske te poluči rang listu natjecatelja - hrvatskih 

ovjesnih jedriličara.  

 

Sigurnost natjecatelja je prioritet i ne smije se dovoditi u pitanje. 

 

2. Vrste natjecanja 

 

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način organizacije i provođenja natjecanja u preletima 

ovjesnim jedrilicama u Republici Hrvatskoj. 

 

3. Prijava natjecanja 

 

Prijave za organizaciju natjecanja dostavljaju se sukladno HZS Pravilniku o postupku, 

uvjetima i kriterijima za organizaciju  natjecanja u RH. 

 

4. Uvjeti i način organizacije i provođenja natjecanja 

 

Obzirom na kompleksnost i rizičnost natjecanja, za organizaciju i provođenje natjecanja 

proporcionalno se primjenjuje: 

1) Sporting Code Section 7 – Common, 

2) Sporting Code Section 7A - Cross Country, 

3) FAI Sporting Code, Section 7 Guidelines and Templates, i 

4) Practical Guidelines for CIVL/FAI Category 1 Competition Organisers. 

 

5. Lokalna pravila  

 

Lokalna pravila organizator natjecanja mora pismenim putem dostaviti Komisiji na uvid 

najkasnije 15 dana prije početka natjecanja. Komisija zadržava pravo ne prihvatiti 

predložena lokalna pravila organizatora dijelom ili u potpunosti. 

 

6. Obaveze organizatora i protokol 

 

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

kriterijima za organizaciju  natjecanja u RH. 
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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 pobjednika provodi se zadnji dan natjecanja. Svi protokoli 

moraju biti provedeni tako da ne ometaju provođenje natjecanja. 

 

7. Završne odredbe 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Izvršnog odbora HZS-a. 

 

Ovaj Pravilnik ne može se mijenjati u tijeku natjecateljske sezone. 

 

 
Predsjednik  

Komisije za parajedriličarstvo i  ovjesno jedriličarstvo 

Hrvatskog zrakoplovnog saveza 
 

Radoslav Ostermann 

 


