
HRVATSKI JEDRILIČASRKI SAVEZ 
UDRUŽENJE KLASE RU JEDRILICA 

 
Hrvatski kup za klasu One Metre 

Pravilnik 
 
 
1.  Natjecanje 
 
1.1 Naziv natjecanja je Hrvatski kup za klasu "One Metre". 
 
1.2 Hrvatski kup za klasu "One Metre" (u daljnjem tekstu "Kup") je momčadsko natjecanje klubova 

učlanjenih u Hrvatski jedriličarski savez (HJS) koje se organizira svake kalendarske godine. 
 
1.3 Pravo natjecanja za Kup imaju svi klubovi učlanjeni u HJS, čiji su natjecatelji verificirani za tekuću 

godinu. 
 
1.4 Broj natjecatelja jednog kluba na nekoj od regata nije ograničen. 
 
 
2.  Bodovanje 
 
2.1 Za Kup se boduju sve regate klase One Metre održane u Hrvatskoj (osim Europskih i Svjetskih 

prvenstava) tijekom jedne kalendarske godine 
 
2.2 Svaki natjecatelj osvaja bodove prema pravilniku bodovanja rang-ljestvice RU jedrilica klase "One 

Metre"  
 
2.3 Klubovi koji na nekoj od regata imaju dva ili više natjecatelja osvajaju bodove jednake zbroju bodova 

svoja 2 (dva) najbolja natjecatelja. Klubovi koji ne nekoj od regata imaju samo 1 (jednog) natjecatelja 
osvajaju bodove koje je taj natjecatelj osvojio. 

 
2.4 Pobjednik je klub s najviše osvojenih bodova nakon odjedrenih regata bodovanih za Kup. 
 
2.5 U slučaju jednakog broja bodova dva ili više klubova, pobjednik je klub koji je na nekoj od regata osvoj io 

najviše bodova. Ako je i to isto, uzimaju se slijedeći najbolji rezultati, itd. 
 
2.6 Najmanji broj regata koje se moraju odjedriti da bi se Kup dodijelio je 2 (dva). Ukoliko to nije ispunjeno, 

Kup se neće dodijeliti u toj godini. 
 
 
3.  Nagrade 
 
3.1 Pobjednički klub osvaja prelazni pokal, koji zadržava do posl jednje regate za Kup iduće godine. 
 
3.2 Obveze kluba koji osvoji prelazni pokal su slijedeće: 

 
a) čuvati pokal od oštećenja, te nadoknaditi njegovo eventualno oštećenje ili gubitak, 
 
b) staviti ga na raspolaganje organizatoru posljednje regate za Kup iduće godine nakon njegovog 

osvajanja, 
 
c) ugravirati ime kluba i godinu osvajanja pokala, 
 
d) prilikom preuzimanja pokala potpisati izjavu da prihvaća obveze iz ovog pravilnika. 

 


