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PRAVILNIK ZA ODREĐIVANJE KONAČNOG PLASMANA NA KLUPSKOM NATJECANJU U
PODVODNOM LOVU (PL), A U SVEZI DALJNJEG PRAVA NASTUPA NA
MEĐUŽUPANIJSKOM NATJECANJU
Čl. 1.
(1) Za određivanje konačnog plasmana u obzir se uzimaju aktualna i prethodna godina.
Čl. 2.
(1) Konačni plasman se određuje na način da se zbroje plasmani ostvareni na aktualnom i
prošlogodišnjem klupskom natjecanju a dobiveni zbroj se podjeli sa 2 (dva) tj. određuje se
srednja vrijednost.
(2) Na osnovu tako dobivenog rezultata određuje se konačni plasman po principu manja srednja
vrijednost viši plasman.
Čl. 3.
(1) U slučaju nemogućnosti natjecatelja sa boljim konačnim plasmanom da nastupi na daljnjem
natjecanju izbor pada na prvog niže plasiranog natjecatelja.
(2) U slučaju nedovoljnog broja natjecatelja kao i u slučaju da dođe do istog konačnog.
plasmana između natjecatelja koji dijele posljednje mjesto kojim se ostvaruje pravo nastupa na
daljnjem natjecanju klupski izbornik ima pravo diskrecijske ocjene koga će od natjecatelja
izabrati za daljnje natjecanje, uzimajući pri tome naročito u obzir aktivnosti člana u klubu,
interese društva i trenutnu formu natjecatelja.
(3) U slučaju da klupskom natjecanju po prvi puta pristupa član bez plasmana u prethodnoj
godini, a ostvario je u prethodnoj godini na međužupanijskom natjecanju plasman među prvih
10 (deset) može u aktualnoj godini izboriti pravo na nastup na međužupanijskom natjecanju
samo ako na klupskom natjecanju u podvodnom lovu ostvari plasman među prva 3 (tri)
natjecatelja.
(4) U svim drugim slučajevima osim u slučajevima nedovoljnog broja natjecatelja i slučaja iz
st.3. ovog članka natjecatelj mora imati plasman na klupskom natjecanju iz aktualne i prethodne
godine.
(5) Oko svih pitanja vezanih uz Čl. 3. izbornik se može konzultirati sa članovima izvršnog
odbora na nekoj od sjednica.
Čl. 4.
(1) Klupski izbornik u PL dužan je voditi evidenciju natjecatelja i ostvarenih rezultata u pisanom
obliku, isto tako dužan je na zahtjev bilo kojeg natjecatelja istu mu podnijeti na uvid.
Čl. 5.
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(1) Ovaj pravilnik se primjenjuje i za određivanje prava nastupa na ostalim natjecanjima u PL.
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