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ODLUKA 
O IZBORU ORGANIZATORA NATJECANJA U ORGANIZACIJI 

HRVATSKOG STRELJAČKOG SAVEZA 
 

1. Odlukom o izboru organizatora natjecanja u organizaciji Hrvatskog streljačkog saveza 
određuju se načini određivanja organizatora za sve streljačke discipline i minimalni prostorni 
uvjeti za organizaciju natjecanja. 
 
ORGANIZATORI NATJECANJA 

2. Organizatori natjecanja mogu biti županijski streljački savezi, gradski streljački savezi i 
streljački klubovi koji su članovi Hrvatskog streljačkog saveza. 

3. Natječaj za organizaciju pojedinih natjecanja za narednu kalendarsku godinu raspisuje 
Hrvatski streljački savez do 1. rujna tekuće godine prema usvojenom kalendaru natjecanja. 

4. Organizatori natjecanja raspoređuju se u pet regija prema sljedećim županijama: 
ZAPADNA HRVATSKA: Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska  
JUŽNA HRVATSKA: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-
neretvanska 
ISTOČNA HRVATSKA: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Vukovarsko-
srijemska 
SJEVERNA HRVATSKA: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-
bilogorska i Virovitičko-podravska  
SREDIŠNJA HRVATSKA: Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Sisačko-
moslavačka  

5. Dodjeljivanje pojedinog natjecanja vrši se prema načelu ravnomjerne zastupljenosti 
određene regije kod svakog natjecanja. 

6. Svaka regija određeno natjecanje dobiva svake pete godine (ako sve regije imaju uvjete za 
organizaciju natjecanja) nakon što se svakoj regiji omogući organizacija prema rasporedu koji 
odredi Hrvatski streljački savez. Raspored regija sastavni je dio ovog Pravilnika. 

7. Kada na natječaj iz jedne regije pristignu dvije ili više kandidatura odluku o organizatoru 
natjecanja donosi Hrvatski streljački savez. 

8. Kada se na natječaj iz pojedine regije, koja po redoslijedu ima pravo organizacije, ne 
kandidira niti jedna udruga  natjecanje se dodjeljuje organizatoru iz sljedeće regije  prema 
rasporedu. 

9. Kandidatura za određeno natjecanje je važeća ako zadovolji sve uvjete Općih uvjeta za 
organizaciju natjecanja.  

10. Minimalni uvjeti za organizaciju određenih natjecanja 
 
ISSF I IAU PROGRAM 
Zračno oružje  
PRVENSTVO HRVATSKE  – 30 elektronskih meta 
ZAVRŠNO KOLO 1.A i 1.B HRVATSKE LIGE – 30 elektronskih meta  
FINALE KUPA HRVATSKE – 30 elektronskih meta 
1.A HRVATSKA LIGA – 20 elektronskih meta/ 40 elektronskih meta (dvorana) kada je kolo Lige 
proglašeno kao Izborno natjecanje 
1.B HRVATSKA LIGA – 10 papirnatih meta 
TURNIR OLIMPIJSKIH NADA – elektronske mete-bez ograničenja broja streljačkih mjesta 
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Malokalibarsko oružje 
Kandidaturu za organizaciju natjecanja mogu podnijeti udruge koje imaju važeća Rješenja za  
vođenje civilnog strelišta. 
PRVENSTVO HRVATSKE – 50m-30 elektronskih meta, 25m-20 elektronskih meta 
IZBORNA NATJECANJA / POZIVNI TURNIRI – 15 elektronskih meta 
 
Leteće mete 
Kandidaturu za organizaciju natjecanja mogu podnijeti udruge koje imaju važeća Rješenja za  
vođenje civilnog strelišta. 
Za 1., 2., 3. i 4. kolo Kupa Hrvatske u disciplini TRAP mogu se kandidirati samo organizatori 
koji imaju streljane s najmanje dvije (2) piste (strelišta), a radi velikog broja natjecatelja 
obzirom da su kola Kupa Hrvatske otvorena. 
 
Samostrel 
Za sva natjecanja  u disciplini Samostrel  Field organizator je dužan postaviti broj meta koji 
zadovoljava uvjet nastupa svih natjecatelja u jednoj grupi. 
U disciplini Samostrel  Field 18m (dvorana) organizator je dužan postaviti broj mjesta do 
popune linije (duljine) dvorane ili koja osiguravaju održavanje natjecanja u najviše dvije 
grupe. 
 
DOMAĆI PROGRAM 
Prvenstvo Hrvatske (zračna puška) – 30 papirnatih meta 
Prvenstvo Hrvatske – kadeti, juniori (malokalibarska puška) – 15 papirnatih meta 
Prvenstvo Hrvatske – seniori (malokalibarska puška) – 30 papirnatih meta 
Prvenstvo Hrvatske (MK pištolj DRULOV) – 15 papirnatih meta 
Prvenstvo Hrvatske (VK pištolj i revolver) – 20 papirnatih meta 
Prvenstvo Hrvatske (VK puška 7.9 i 7.62) – 20 papirnatih meta 
Završno kolo Lige Hrvatske – 20 papirnatih meta 
Prvenstvo Hrvatske veterani – 30 papirnatih meta 
 

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od natjecateljske sezone 
2016/2017. 

12. Ovom Odlukom stavljaju se van snage točke 6.2., 7.1. i 10.4. Općih uvjeta za organizaciju 
Prvenstva Hrvatske iz prosinca 1992. godine. 

13. Tumačenja ove Odluke daje Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza. 
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