HRVATSKI FLYING DISC SAVEZ
NATJEČAJ ZA DODJELU ORGANIZACIJE PRVENSTVA
HRVATSKE U DISC GOLFU ZA 2018. GODINU
1. Opći uvjeti:
1.1. Za organizaciju mogu konkurirati:
- udruge i klubovi koji se bave disc golfom
- sve ostale fizičke i pravne osobe koje se bave disc golfom i ispunjavaju
uvijete natječaja
1.2. S obzirom na ostala veća natjecanja (CEDGC i EDGC) Organizatoru je za Disk
Golf Prvenstva Hrvatske (dalje DGPH) ponuđeni datum 2. – 3.6.2018 ili kao
alternativa 19. – 20.5.2018.

2. Tehnički uvjeti koje mora ponuditelj ispunjavati
2.1. Osnovni uvjeti za organizaciju DGPH
- minimalno jedan teren sa 18 staza koji zadovoljava PDGA (Professional
Disc Golf Association) pravila
- omogućiti dvodnevno natjecanje u tri redovne runde i finalnu rundu
sankcionirani od strane PDGA
- ponuditi uvijete smještaja za minimalno 20 sudionika sa cijenama, uvjetima,
udaljenostima od terena za igru i ostalim detaljima
- osigurati simbolične nagrade za prva tri plasirana natjecatelja u muškoj i
ženskoj kategoriji
- organizator se mora pridržavati PRAVILNIK O SUSTAVU UVJETIMA I
ORGANIZACIJI DISC GOLF NATJECANJA.
2.2. Osim gore navedenih kriterija, pri izboru organizatora vodit će se računa o:
- zastupljenosti različitih regija i terena,
- uspješnost u organizaciji dosadašnjih natjecanja,
- boljim uvjetima za sudionike.
3. Organizatori su obavezni:
- dostaviti prijavu sa detaljima organizacije najkasnije do 10.2.2018 godine na email
adresu saveza info@hfds.hr
4. Odluku o organizatoru natjecanja:
Odluku o organizaciji natjecanja donosi Upravni odbor Hrvatskog Flying Disc Saveza,
te konačnu odluku objavljuje na službenoj web stranici Saveza.
Ukoliko organizator po dobivanju organizacije odustane od svoje ponude, organizacija će se
ponuditi sljedećem najboljem ponuditelju.
Ukoliko se nitko ne javi na natječaj ili ponude ne budu udovoljavale uvjetima iz natječaja,
Upravni odbor HFDS-a će odlučiti o mjestu održavanja natjecanja.
U Zagrebu, 17.1.2018.
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