Temeljem odredbi članka 32. Statuta Hrvatskog boćarskog saveza (u daljnjem tekstu: HBS) i članka 5.
Pravilnika o natjecanjima HBS-a , Izvršni odbor Hrvatskog boćarskog saveza na sjednici održanoj 20. veljače
2016. godine, donosi:
PRAVILNIK O DRŽAVNIM REKORDIMA
Članak 1.
1) Državni rekordi HBS-a priznaju se na natjecanjima i disciplinama koje se odvijaju sukladno
Međunarodnom tehničkom pravilniku (MTP) Svjetske boćarske federacije (F.I.B.) .
Članak 2.
1) Državni rekordi HBS-a vode se u disciplinama:
 Brzinsko izbijanje
 Štafetno izbijanje
 Precizno izbijanje
Članak 3.
1) Rekordi se vode za slijedeće kategorije:
 juniorke do 18 godine
 članice – seniorke
 kadeti do 15 godine (U15)
 juniori do 18 godina (U18)
 članovi - seniori
Članak 4.
1) Rekord je rezultat koji je isti ili veći od postojećeg rekorda.
2) Rekord može biti izjednačen ili oboren. U oba slučaja natjecatelj ili ekipa su nosioci rekorda.
3) Natjecateljima mlađih dobnih kategorija priznaju se rekordi u svojoj ili u starijim kategorijama u
istoj disciplini, ukoliko je rezultat veći, bez obzira u kojoj je kategoriji nastupao.
Članak 5.
1) Ako se na jednom natjecanju dva ili više puta izjednači ili obori rekord u istoj disciplini ili
kategoriji, priznaje se rekord sa većim rezultatom.
Članak 6.
1) Rekordi se priznaju na:
 Svim susretima Hrvatskih boćarskih liga
 Svim državnim natjecanjima po disciplinama
 Na ostalim natjecanjima koji se nalaze u kalendaru natjecanja HBS-a
 Na županijskim natjecanjima (lige, po disciplinama) gdje disciplinu sude dva suca
 Na međunarodnim natjecanjima koji se nalaze u kalendaru natjecanja HBS-a.
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Članak 7.
1) Rekordi se prijavljuju Sportskoj komisiji HBS-a koja predlaže Izvršnom odboru HBS-a
priznavanje rekorda. Izvršni odbor HBS-a na svojoj slijedećoj sjednici donosi odluku o
priznavanju rekorda.
2) Rok za prijavu rekorda Sportskoj komisiji je 30 dana nakon ostvarenja rekorda.
Članak 8.
1) Organizator natjecanja, ekipa ili natjecatelj ostvareni rekord prijavljuju na obrascu koji je
sastavni dio ovog pravilnika, te se nalazi u prilogu.
2) Pored obrasca Sportskoj komisiji HBS-a dostavljaju se slijedeći zapisi:

 Kopiju Izvješća s susreta (ako je rekord ostvaren na liga natjecanju) ili
 Za rekorde ostvarene na ostalim natjecanjima u Hrvatskoj Izjavu voditelja natjecanja o
ostvarenom rezultatu ili

 Za rekorde ostvarene u inozemstvu Izjavu voditelja natjecanja o ostvarenom rezultatu
3) Obavezna je dostava:
 Evidencije pogotka koju vode ekipe na službenim zapisnicima ovjerenu od strane sudaca
na natjecanju.
Članak 9.
1) Nepotpune prijave rekorda neće se uzeti u obzir.
2) Žalbe i primjedbe dostavljaju se Izvršnom odboru HBS-a u roku od 30 dana nakon pristigle
obavijesti ili objave rekorda na internetskim stranicama HBS-a.
Članak 10.
1) Ako je ostvareni rekord ujedno Svjetski ili Europski Sportska komisija HBS-a vrši prijavu
ostvarenog rekorda Svjetskoj boćarskoj federaciji (F.I.B.) sukladno proceduri F.I.B. za
priznavanje rekorda.
Članak 11.
1) Lista rekorda vodi se pri Sportskoj komisiji HBS-a te se objavljuje na internetskim stranicama
HBS-a i u glasilu „Boćanje“.
Članak 12.
1) Svakom natjecatelju za ostvareni rekord Hrvatskih boćarski savez uručiti će prigodnu plaketu na
slijedećoj skupštini HBS-a.
Članak 13.
1) Ovaj pravilnik donosi Izvršni odbor HBS-a i stupa na snagu danom donošenja.
Zagreb, 20. veljače 2016.
Ur.br.: 156/2016.

Dragan Putica
Predsjednik HBS-a
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PRIJAVNICA REKORDA

Naziv natjecanja
Vrsta natjecanja

NATJECANJE

Mjesto
Datum održavanja
Ime
Prezime
Datum rođenja

m

ž

NATJECATELJ/ICA
Broj knjižice
Boćarski klub
Kategorija
Brzinsko izbijanje

DISCIPLINA

Štafetno izbijanje

Ostvareni rezultat

Precizno izbijanje
Ime i prezime

PODNOSITELJ
ZAHTJEVA

Funkcija
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva

U prilogu obavezno dostaviti:






Kopiju Izvješća s susreta (ako je rekord ostvaren na liga natjecanju) ili
Za rekorde ostvarene na ostalim natjecanjima u Hrvatskoj Izjavu voditelja natjecanja o ostvarenom rezultatu ili
Za rekorde ostvarene u inozemstvu Izjavu voditelja natjecanja o ostvarenom rezultatu
Evidencije pogotka koju vode ekipe na službenim zapisnicima ovjerenu od strane sudaca na natjecanju.
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