TABELA ZA UTVRĐIVANJE INDEKSA NATJECANJA
Indeks natjecanja utvrđuje Glavni tajnik HSPS-a temeljem izvješća Povjerenika za natjecanja

KRITERIJI ZA BODOVANJE

POČETNI INDEKS NATJECANJA =100

BROJ SUDACA NA HSPS NATJECANJIMA (izračunava se prosječna vrijednost u svim krugovima
natjecanja i obje discipline)
Ako na temelju poziva organizatora natjecanje sudi veći broj sudaca od broja sudaca delegiranih od strane
HSPS-a dodijeliti će se:

HSPS BT, HSPS OT, HSPS PT

HSPS PRH i HSPS KUP

•

5 i 6 (0)

•

7 i 8 (0)

•

7 i 8 (+5)

•

9 (+3) samo domaći suci

•

9 (+10)

•

9 (+5) kombinacija stranih i domaćih
sudaca

•

više od 9 (+15)

•

više od 9 (+10)

KAŠNJENJE POČETKA NATJECANJA ILI BILO KOJEG DIJELA NATJECANJA U ODNOSU NA RASPIS
ZBOG ORGANIZACIJSKOG PROPUSTA (npr. nema dežurnog liječnika i sl.), ne uključuje
objektivne okolnosti na koje organizator nema utjecaja

•

VIŠE OD POLA SATA (-5)

•

VIŠE OD SAT VREMENA (-10)

•

DVA SATA ILI VIŠE (-20)
Objektivne okolnosti su: kašnjenje sudaca, povjerenika ili osobe za obradu rezultata;
dulje trajanje jednog dijela natjecanja zbog promjene satnice uslijed velikog broja
naknadnih prijava.
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OBVEZE IZ čl. 24. NATJECATELJSKOG PRAVILNIKA
I.

SKUPINA (za nepoštivanje dolje navedenih odredbi dodijelit će se -1 bod za svaku
odredbu)

•

•
•
•
•

II.

SKUPINA (za nepoštivanje dolje navedenih odredbi dodijelit će se -2 boda za svaku
odredbu)

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

III.

poslati svim članicama Saveza, kao i na adresu Saveza raspis natjecanja
najmanje 2 (dva) mjeseca prije održavanja HSPS Prvenstava Republike
Hrvatske i HSPS Kupa Republike Hrvatske u sportskim ST i LA plesovima
odnosno najmanje 1 (jedan) mjesec prije održavanja HSPS Bodovnih, Pozivnih
i Otvorenih natjecanja,
u prvoj dopuni raspisa objaviti sudački panel i povjerenika, osobu zaduženu za
obradu rezultata, koja se objavljuje 14 (četrnaest) dana prije natjecanja,
osigurati označene garderobe za natjecatelje i suce,
osigurati i istaknuti na vidnom mjestu znak Saveza (zastava, banner, roll up)
ili drugi službeni znak koji donosi povjerenik,
osigurati slobodan ulaz za 2 (dva) voditelja ili predstavnika kluba.

osigurati adekvatno osoblje za vrijeme odvijanja natjecanja i staviti ga na
raspolaganje povjereniku,
u slučaju postavljanja laminata na podlogu osigurati krajeve istih letvicama,
tepisonom i sl.,
osigurati organizirano čišćenje plesišta u pauzama natjecanja,
Svakom natjecatelju koji se uvrstio u finale obvezno mora biti dodijeljena
diploma i medalja za prva tri mjesta. Organizator je dužan osigurati i druge
nagrade i priznanja primjerene značaju natjecanja i sukladno odredbama ovog
Pravilnika,
javno objaviti na vidljivom mjestu startnu listu i krugove natjecanja,
javno razglasiti službene rezultate završnica u svim natjecateljskim razredima,
u satnici natjecanja predvidjeti najmanje 5 minuta zagrijavanja za D razrede
i najmanje 10 minuta zagrijavanja za C, B, A i I razrede prije početka
natjecanja u određenoj disciplini i najmanje 10 minuta pauze za D razrede i
15 minuta za C, B, A i I razrede između dva natjecateljska kruga istog
kvalitativnog razreda i starosne kategorije; ako su satnicom predviđena samo
finalni krugovi u dijelu natjecanja onda se za zagrijavanje pušta engleski
valcer (ST plesovi), odnosno rumba (LA plesovi) u trajanju od najdulje 2
minute,
u satnici PRH predvidjeti najmanje 5 minuta zagrijavanja za mlađe osnovce i
najmanje 10 minuta zagrijavanja za sve ostale starosne razrede prije početka
natjecanja u određenoj disciplini i najmanje 10 minuta pauze za mlađe
osnovce i 15 minuta za ostale starosne razrede između dva natjecateljska
kruga iste starosne kategorije,
osigurati mjesto za sjedenje za SPP-ove sukladno broju natjecatelja prema
satnici natjecanja,
osigurati odvojeni prostor za suce

SKUPINA (za nepoštivanje dolje navedenih odredbi dodijelit će se -3 boda za svaku
odredbu)
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•
•
•
•
•

•

podnijeti pravovremeno prijavu natjecanja nadležnoj policijskoj upravi,
podnijeti Savezu, 14 (četrnaest) dana prije datuma održavanja natjecanja,
prijavu točenja alkoholnih pića na natjecanju sukladno uredbi Ministarstva
unutarnjih poslova,
osigurati nazočnost redara za održavanje reda i mira,
osigurati nazočnost liječnika s pripadajućim priborom prve pomoći
u slučaju organizacije HSPS Prvenstva Republike Hrvatske i HSPS Kupa
Republike Hrvatske u sportskim ST i LA plesovima, osigurati i istaknuti na
vidnom mjestu zastavu Republike Hrvatske sukladno zakonu, znak Saveza
kao i osigurati izvođenje himne Republike Hrvatske - "Lijepa naša",
prije početka natjecanja predstavnicima SPK-a podijeliti startne brojeve,

PLESIŠTE
Zadovoljene
minimalne
dimenzije
14x22m u
slučaju
dvoranskog i
montažnog
plesišta

Nema
vidljivih
oštećenja

Predviđen
odvojen ulaz
na plesište i
izlaz s plesišta

Ograđeno sa svih
strana preprekom
min. 60 cm visine
(dozvoljeno
korištenje svečanih
stolova u svrhu
ograđivanja,
zapisnički stol može
biti dio ograde)

LOŠE (-8)

Ako prvi i/ili drugi kriterij nije ispunjen plesište će se smatrati lošim

DOBRO (0)

Ako su zadovoljena prva dva kriterija te treći ili četvrti kriterij plesište će
se smatrati dobrim

ODLIČNO (+8)

Ako su zadovoljeni svi kriteriji plesište će se smatrati odličnim

DVORANA (temperatura, prozračnost, parket i sl.)
Primjereno grijana
prozračena dvorana

i

Klimatizacijski sustav za održavanje
stalne temperature u dvorani

LOŠA (-3)

NE

NE

DOBRA (0)

DA

NE

ODLIČNA (+3)

DA

DA

UNUTARNJE UREĐENJE DVORANE (dekor)
•

LOŠE (nema dodatnog uređenja postojećeg dvoranskog prostora) (0)

•

DOBRO (dodatno uređenje postojećeg dvoranskog prostora) (+3)
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MJESTO ZA ZAGRIJAVANJE
•

LOŠE (nema ga uopće) (-3)

•

DOBRO (prostor za zagrijavanje unutar dvorane u kojoj se odvija natjecanje) (0)

•

ODLIČNO (druga dvorana s istim ili boljim temperaturnim uvjetima kao u dvorani u kojoj se
odvija natjecanje ili prostor unutar dvorane u kojoj se odvija natjecanje potpuno odvojen
pregradom visine min. 2,5m. Prostor/dvorana mora imati min. 100 m2 parketne podloge
predviđene samo za zagrijavanje. (3)
-

ako je prostor/dvorana manji, a temperaturni uvjeti isti ili bolji u odnosu na dvoranu u
kojoj se odvija natjecanje treba dodijeliti ocjenu dobro

ako je dvorana odgovarajućih dimenzija ili manja, a temperaturni uvjeti lošiji u odnosu na dvoranu
u kojoj se odvija natjecanje treba dodijeliti ocjenu loše

NEADEKVATAN ZAPISNIČKI PROSTOR (nije osiguran zapisnički stol minimalne veličine 5mx80cm sa
sjedećim mjestima za povjerenika i osobu koja obrađuje rezultate, nije osiguran zapisnički prostor veličine 3x5
m za opremu za obradu rezultata te obavljanje povjereničke dužnosti) (-5)

SANITARNI UVJETI Dobri tehnički uvjeti: WC kabina u svakoj svlačionici bez vidljivih tehničkih oštećenja–
u obzir se ne uzimaju 'zajedničke' sanitarne prostorije namijenjene i publici i plesačima.
Dobri tehnički uvjeti
LOŠI (-3)

Dobro održavanje (čisto i uredno)

NE

NE

DA

NE

DOBRI (0)

NE

DA

ODLIČNI (+3)

DA

DA

RASVJETA OSVJETLJENJE PLESIŠTA (dvoranska rasvjeta, dodatni reflektori, light show i sl.)
Dovoljan
intenzitet

LOŠE (-3)

Osvjetljenje
ravnomjerno
na cijelom
plesištu

Dodatni efekti, light show i sl.
- ne smiju narušavati kvalitetu
prva dva kriterija

Ako jedan od prva dva kriterija nije ispunjen za vrijeme trajanja
natjecateljskih kola tj. suđenja osvjetljenje će biti smatrano lošim

DOBRO (0)

DA

DA

NE

ODLIČNO (+3)

DA

DA

DA

OSIGURAN POSEBAN PROSTOR ZA:
VODITELJE KLUBOVA (+1) u prostoru predviđenom za natjecatelje
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U SLUČAJU PREDVIĐENOG TRAJANJA NATJECANJA VIŠE OD 10h OSIGURATI NAJMANJE TRI
TERMINA ZA DOLAZAK NATJECATELJA

•

AKO NIJE (-10)

RAZGLAS (posebni zvučnici za plesište, posebni za publiku, u slučaju odvojenog prostora za
zagrijavanje, ozvučenje tog prostora)
Dobro ozvučeno plesište

Dobro ozvučeno gledalište

NE

NE

NE

DA

DOBAR (0)

DA

NE

ODLIČAN (+3)

DA

DA

LOŠ (-3)

PREKID NATJECATELJSKIH KOLA ZBOG NEPRIKLADNE GLAZBE (TEMPO, npr. rumba umjesto paso
doble-a i sl.)
•

VIŠE OD 5 PUTA (-2)

•

VIŠE OD 10 PUTA (-5)

•

VIŠE OD 15 PUTA (-10)

NAZOČNOST MEDIJA
LOKALNI MEDIJI

Radio, TV, novine, portali

(+3)

NACIONALNI MEDIJI

Radio, TV, novine, portali

(+5)

NAGRADE - Organizator je osigurao dodatne poklone natjecateljima (poklon vrećice, poklon bonovi, i sl.)
•

NE (0)

•

DA (+1)

INCIDENT NA NATJECANJU KOJI NIJE SPRIJEČEN ZBOG NEADEKVATNE REDARSKE SLUŽBE
Ako u sportskom objektu u kojem se odvija priprema natjecatelja i natjecanje ili u gledalištu objekta dođe do
verbalnog sukoba ili pokušaja fizičkog napada (osobito ako je u pitanju vrijeđanje ili nasrtanje na vodstvo
natjecanja, povjerenika, suca, plesača ili gledatelja) organizator je dužan reagirati i osigurati mirno rješavanje
nastale situacije upozorenjem ili udaljavanjem 'počinitelja' iz dvorane te o poduzetim mjerama obavijestiti
povjerenika.
Ako organizator ne reagira ili zanemari incident (-20)

