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1. Za verifikaciju i nadzor te suorganizaciju natjecanja koja se
održavaju u RH prema AIDA pravilima odgovoran je član UO AH
zadužen za natjecanja.
2. Svako natjecanje u RH prema AIDA pravilima može biti održano
samo uz suglasnost UO AH koja se donosi očitovanjem na prijedlog
i obrazloženje člana UO AH zaduženog za natjecanja temeljem prijave
koju zaprimi na propisno ispunjenim službenim obrascima AIDA
Hrvatska.
3. Član UO AH zadužen za natjecanja po primitku prijave za
održavanje AIDA natjecanja u RH ocjenjuje sukladnost prijave i
navedenih organizacijskih preduvjeta sa pravilnikom AIDA Intl. i
pravilnicima AIDA Hrvatska te predlaže UO AH a) davanje suglasnosti
na održavanje natjecanja, b) davanje suglasnosti na predloženi rang
natjecanja c) davanje suglasnosti na imenovanje sudaca koje je
predložio organizator ili d) na zamolbu organizatora predlaže
imenovanje sudaca članova AH sukladno predloženom rangu
natjecanja.
4. Ukoliko ocijeni potrebnim, u roku od 7 dana po primitku prijave
član UO AH zadužen za natjecanja predlaže UO osnivanje tehničkog
povjerenstva za provjeru potrebnih preduvjeta za održavanje natjecanja
prema AIDA pravilima.
5. Članove Tehničkog povjerenstva predlaže član UO AH
zadužen za natjecanja a imenuje ih UO.
6. Nacionalno AIDA natjecanje moraju suditi najmanje 2
nacionalna suca.
7. O održavanju svakog AIDA natjecanja u RH član UO AH
zadužen za natjecanja dužan je obavijestiti tajnika udruge najmanje
45 dana ranije a on tu informaciju u roku od 7 dana proslijeđuje u
AIDA Intl. kako bi bila uvrštena u kalendar natjecanja.
8. Član UO AH zadužen za natjecanja dužan je do 15. svibnja tekuće
godine predočiti UO AH detaljan prijedlog plana održavanja ciklusa
natjecanja u organizaciji AIDA Hrvatska pod nazivom AIDA HRVATSKA
KUP (nacionalno natjecanje sa gostima bodovano za AIDA svjetsku

ljestvicu rezultata) koji obuhvaća slijedeće discipline - STA, DYF, DNF,
CWT, CNF, FIM i VWT. Prijedlog plana mora sadržavati sve potrebne
elemente (vrijeme, mjesto, pravni okvir, tehnički preduvjeti, sigurnosni
preduvjeti, medicinski nadzor, pregled troškovnih stavki, način i opseg
podmirenja troškova) temeljem kojih UO AH može donijeti odluku o
a) održavanju,
b) odgodi ili
c) otkazivanju natjecanja.
9. Na AIDA natjecanju u RH koje organizira AH (samostalno ili
u suradnji s nekim klubom ili udrugom) mogu se natjecati i
natjecatelji koji nisu članovi AH.
10. Na nacionalnom natjecanju mogu se natjecati samo državljani RH.
11. Rezultati natjecatelja državljana RH koji se natječu na
nacionalnom natjecanju a nisu članovi AH boduju se za poredak na
natjecanju ali se ne uvrštavaju na Nacionalnu tablicu AIDA rezultata i
ne mogu se uzeti u obzir kao nacionalni AIDA rekord.
12. Član UO AH zadužen za natjecanja može na svako nacionalno
natjecanje imenovati Međunarodnog AIDA suca člana AH kao
službenog povjerenika AH. Povjerenik je dužan o tijeku natjecanja (s
posebnim osvrtom na ispunjavanje tehničkih i sigurnosnih preduvjeta
te način suđenja) dostaviti pismeni izvještaj članu UO AH zaduženom
za natjecanja u roku od 7 dana po završetku natjecanja.
13. Član UO AH zadužen za natjecanja ima neograničen pristup
na svako AIDA natjecanje u RH u svojstvu službenog predstavnika
AH. Organizator mu mora osigurati nesmetano praćenje natjecanja u
istom opsegu kao i sucima. Ukoliko to nađe potrebnim, on 7 dana
po natjecanju o tijeku natjecanja (s posebnim osvrtom na ispunjavanje
tehničkih i sigurnosnih preduvjeta te način suđenja) može pismeno
izvijestiti UO AH.
14. Član UO AH zadužen za natjecanja po primitku zamolbe (koju
upućuje zainteresirani natjecatelj) za upućivanje prijave najave
pokušaja postavljanja svjetskog rekorda ili po primitku najave pokušaja
postavljanja nac. rekorda dužan je postupiti sukladno odgovarajućem
važećem Postupniku.

