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1. Zamolbu udruzi AIDA Hrvatska za upućivanje prijave najave
postavljanja rekorda udruzi AIDA Intl. može koristeći propisane
obrasce AIDA Intl. uputiti samo natjecatelj član AIDA Hrvatska i to
isključivo u pismenom obliku (pismeni oblik uključuje i poruku
poslanu elektroničkom poštom). Zamolba se upućuje članu
upravnog odbora AIDA Hrvatska zaduženom za natjecanja koji je
dužan proslijediti je Upravnom odboru u roku od 2 dana.
2. Upravni odbor AIDA Hrvatska je dužan u roku od 2 dana po
primitku pisanog zahtjeva natjecatelja osnovati Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja a) potrebnih rezultatskih preduvjeta
postavljenih od AIDA Intl. kao tzv. “prerequisites” sukladno “Regulation for the recognition od records, Version 5.3a”.
3. Povjerenstvo se sastoji od 3 člana od kojih je prvi član
upravnog odbora AIDA Hrvatska zadužen za natjecanja (ujedno i
predsjednik povjerenstva), drugi član Međunarodni AIDA sudac član
AIDA Hrvatska a treći član je nacionalni sudac AIDA Hrvatska.
Natjecatelj koji prijavljuje rekord ne može biti imenovan u
povjerenstvo iako ispunjava neke ili sve od navedenih preduvjeta.
Ukoliko ne postoji međ. sudac član AIDA Hrvatska njegovo mjesto
popunjava nacionalni sudac.
4. Povjerenstvo je dužno u roku od 10 dana po osnivanju
svjedočiti ispunjavanju potrebnih preduvjeta navedenih u točki 2. ili
uvidom u postignute AIDA rezultate prijavljivača donijeti odluku o
ispunjavanju preduvjeta navedenih u točki 2 ovog Postupnika.
5. Ispunjavanje potrebnih preduvjeta provodi se sukladno AIDA
pravilniku “REGULATION FOR FREEDIVING INDIVIDUAL MEETINGS
& DEMONSTRATIONS, Version 1.2 a”
6. Uvjete potrebne za demonstraciju ispunjavanja potrebnih
preduvjeta osigurava natjecatelj (i snosi troškove za njihovo
osiguravanje) koji traži prijavu najave pokušaja postavljanja rekorda.
Ispunjavanje tih uvjeta utvrđuje Povjerenstvo najkasnije 24 sata prije
demonstracije.

7. U slučaju da se član AIDA Hrvatska - potencijalni najavljivač
rekorda nalazi izvan Hrvatske u trenutku kada je dužan ispuniti
preduvjete AIDA-e Intl. tada će član upravnog odbora AIDA Hrvatska
zadužen za natjecanja obavijestiti tajnika AIDA Hrvatska da pismeno
zamoli AIDA organizaciju zemlje u kojoj se potencijalni najavljivač nalazi
da odredi 2 medj. AIDA suca iz te zemlje (ili ako takav ne postoji 2
Nac. suca) da svjedoče ispunjavanju preduvjeta i o tome pismeno
obavijeste člana upravnog odbora AIDA Hrvatska zaduženog za
natjecanja koji o tome obavještava Upravni odbor AIDA Hrvatska.
Ukoliko to nije moguće (AIDA organizacija ne postoji, međunarodni
suci ne postoje, nacionalni suci nisu imenovani) ili zemlja u kojoj se
natjecatelj nalazi zatraženo ne ispuni u roku od 15 dana po primitku
zamolbe tada se primjenjuju članovi 2-6 te 8. ovog postupnika).
8. Putne i troškove smještaja Povjerenstva AIDA Hrvatska
imenovanog s ciljem potvrde ispunjavanja potrebnih preduvjeta snosi
natjecatelj koji traži prijavu najave pokušaja postavljanja rekorda.
9. Na temelju osobnog svjedočenja i priloženog zapisnika
većinom glasova članovi povjerenstva odlučuju o valjanosti
ispunjavanja preduvjeta navedenih u točki 2. ovog Postupnika.
Postignuti rezultat natjecatelja tada dobiva status «officially recorded
performance» i kao takav se prilaže u prijavi najave. Predsjednik
povjerenstva upućuje upravnom odboru AIDA Hrvatska u pismenom
obliku prijedlog za upućivanje prijave AIDA Intl. u roku od 2 dana po
svjedočenju ispunjavanja preduvjeta. Potencijalni najavljivač pokušaja
postavljanja rekorda nema pravo žalbe na odluku Povjerenstva.
10.Prijavu najave rekorda u AIDA International vrši tajnik AIDA
HRVATSKA najviše 2 dana po primitku pisanog zahtjeva Upravnog
odbora AIDA Hrvatska o upućivanju prijave najave postavljanja
rekorda od strane člana AIDA Hrvatska.
11.U slučaju neispunjavanja potrebnih preduvjeta natjecatelj
može ponoviti postupak zamolbe prijave najave najranije mjesec
dana nakon priopćavanja odluke Povjerenstva Upravnom odboru.
12.U slučaju razlika u tumačenju članova ovog postupnika od
strane potencijalnog najavljivača rekorda i Upravnog odbora
primjenjuje se tumačenje koje daje Upravni odbor AIDA Hrvatska.

