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PRAVILNIK RANGIRANJA ZA UPISE U SREDNJU ŠKOLU 
Izdanje br. 1, na snazi od 01. siječnja 2020. godine 

Članak 1. 

U svrhu jasnih i definiranih kriterija bodovanja i rangiranja natjecatelja za dodatne bodove prilikom upisa u srednju 

školu, HKS donosi Pravilnik rangiranja za upise u srednju školu.   

Članak 2. 

Bodovi koji se dodjeljuju natjecateljima koji su se uspješno plasirali u ukupnom individualnom poretku u Prvenstvu 

Hrvatske za natjecatelje (zadnjem održanom). 

Plasman: 

1. 18 bodova 

2. 15 bodova 

3. 12 bodova 

4. 10 bodova 

5. 8 bodova 

6. 6 bodova 

7. 5 bodova 

8. 4 boda 

9. 3 boda 

10. 2 boda 

11. I svaki koji je završio prvenstvo po 1 bod. 

Način izračuna: vrijednost bodova pomnožiti s koeficijentom  0,1 boda za svakog natjecatelja koji je završio prvenstvo 

tj. koji ima plasman (npr. ako je završilo 8 natjecatelja,  broj brodova po gornjoj tablici se množi s koeficijentom 0,8). 

Članak 3. 

Bodovi koji se dodjeljuju natjecateljima koji su se uspješno plasirali u ukupnom individualnom poretku u Nacionalnog 

kupa za natjecatelje (zadnjem održanom). 

Plasman: 
1. 15 bodova 

2. 12 bodova 

3. 10 bodova 

4. 8 bodova 

5. 6 bodova 

6. 5 bodova 

7. 4 boda 

8. 3 boda 

9. 2 boda 

10. I svaki koji je završio prvenstvo po 1 bod. 

Način izračuna: broj natjecatelja za kup je prosječan broj natjecatelja po utakmicama za sva kola zaokruženo na cijeli 

broj. Vrijednost bodova pomnožiti s koeficijentom  0,07 bodova za svakog natjecatelja koji je završio u ukupnom 

poretku nacionalnog kup, tj. koji ima plasman u ukupnom poretku (npr. ako ih je završilo 8 natjecatelja, broj brodova 

po gornjoj tablici se množi s koeficijentom 0,56) 

Članak 4. 

Natjecateljima koji ne udovoljavaju kriterijima propisanim člankom 2. i člankom 3. a registrirani su pri Hrvatskom 

konjičkom savezu, dodijeljuje se 1 bod.  

Navedeni natjecatelji rangiraju se temeljem ukupnog broja nastupa unazad godinu dana. 

Članak 5. 

Ukoliko jedan natjecatelj ima bodove iz više disciplina, svi bodovi se zbrajaju. 

Članak 6. 
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U slučaju izjednačenosti bodova nakon ovog izračuna bodova, redoslijed rangiranja odlučuje ukupan broj više prvih 

mjesta za svaku utakmicu za prvenstvo i za svaku utakmicu kupa. Ako je i to isto broj drugih mjesta i tako dalje. 

 


