Zapisnik sa 3. sjednice Natjecateljske komisije HRRS-a
održane u Zagrebu 15.05.2019. u 10,00 sati.

Prisutni: Sandra Miletić, Petra Nedelić, Dinka Torjanac, Marijo Hrestak i Damir Zobec.

Dnevni red:
1. Konstituiranje
2. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Natjecateljske komisije
3. Prijedlozi Natjecateljske komisije za Izvršni odbor
•

Podsjetnik za Sudačku komisiju

4. Razno

1. Konstituiranje
Na izvanrednoj skupštini HRRS-a održanoj u Velikoj Gorici 11.5. 2019. godine
potvrđena su 2 člana Natjecateljske komisije za slijedeće četverogodišnje
razdoblje. A to su Sandra Miletić i Marijo Hrestak.

2. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Natjecateljske komisije.

Jednoglasno je usvojen zapisnik s 2. sjednice NK.

3. Prijedlozi NK za IO
a. NK predlaže video zid na natjecanjima
NK predlaže IO HRRS-a da se osigura na Prvenstvu RH i na Kupovima RH
video zid radi objave javnih rezultata. NK moli IO da se pismeno očituje u vezi
ponude video zida.
b.

NK predlaže IO HRRS-a da se u NP pod XVII. Pravo i zabrana nastupa,
diskvalifikacija dopuni novi članak:
U kategorijama MCCS I MCFS da bi se ostvario plasman par mora izvesti I
plesni i akrobatski program. U protivnom će delegat turnira odlučiti o
diskvalifikaciji bez plasmana na natjecanju.

c. Preuzimanje WRRC naziva za sve međunarodne kategorije u HRRS-u
Nazivi za sve međunarodne kategorije u HRRS-u preuzimaju se sa
WRRC-a. Pravilo vrijedi od 1.9.2019. godine.
Mlađi juniori 2 – CHILDREN
Mlađi juniori 1 – JUVENILES
Stariji juniori – JUNIORS
Juniorske formacije – JUNIOR FORMATION
Ženske juniorske formacije - GIRLS FORMATION
Ženske formacije – LADIES FORMATION
Seniorske formacije – MAIN CLASS FORMATION

d. Promjena kategorija u nacionalnim formacijama tijekom
natjecateljske godine
U bazi HRRS-a klub ne smije imati registrirane iste natjecatelje u 2
nacionalne kategorije, ukoliko klub premješta formaciju iz jedne u drugu
kategoriju ta formacija gubi do tada sve osvojene bodove, te se briše iz
baze HRRS-a (npr. premještanje iz velike u malu formaciju, ili iz male u
veliku).
Pravilo se počinje primjenjivati od 1.9.2019. godine.

e. Registracija novih natjecatelja
Kod registracije novih natjecatelja u bazu HRRS-a, NK predlaže da se
doda stavka “Domovnica”, odnosno svaki trener pri registraciji novih
natjecatelja je dužan unijeti i sliku to jest “scan” domovnice. Ako se to
polje ne ispuni nije moguće napraviti registraciju novog natjecatelja. (IO bi
trebao to sve potvrditi sa vlasnikom licence “Linum-a”). Te su treneri dužni
dostaviti domovnice svih već registriranih natjecatelja, te će NK to do
1.9.2019. unijeti u bazu HRRS-a.
Obrazloženje: NK smatra da će se na taj način podići na viši nivo
provjera natjecatelja na natjecanju (jer će se imati uvid u godište
natjecatelja sa potvrdom).

f. Prijava natjecatelja na dan turnira
NK predlaže da svi klubovi na dan turnira kod prijave na zapisničkom stolu
su dužni dostaviti popis svih natjecatelja po kategorijama koji se taj dan
natječu na natjecanju. Popis treba biti dostavljen u 3 kopije (jedna za NK,
druga za organizatora, te treća za obradu podataka).
Obrazloženje: NK smatra da je veoma bitno za natjecanje da sva tijela
saveza imaju uvid u količinu natjecatelja, te se točno zna koji je natjecatelj
nastupio na određenom natjecanju.

g. Podsjetnik za Sudačku komisiju (dužnosti delegata)
NK podsjeća Sudačku komisiju da dostavi prilog „dužnosti delegata“.

4. Razno
Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sastanak je završio u 12:30.

Zapisničar
Damir Zobec

