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P R A V I L A 
ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU 1. WALTHER HRVATSKE LIGE I 2. HRVATSKE LIGE 

U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA 
ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2020/2021 

 
  

1 UVODNE ODREDBE 
 

1.1 Naziv natjecanja je 1. WALTHER HRVATSKA LIGA i 2. HRVATSKA LIGA u gađanju zračnim 
oružjem ISSF programa (u daljnjem tekstu 1.WHL i 2.HL). 

 
1.2 Zadaci natjecanja su osiguravanje optimalnih uvjeta za razvoj vrhunske kvalitete u 

disciplinama 10 m zračna puška i 10 m zračni pištolj i dio je ukupnog sustava natjecanja 
Hrvatskog streljačkog Saveza. 

 
1.3 Natjecanje ima za cilj kontinuirani i kvalitetan rad na unapređenju nivoa rezultata strijelaca, 

uz mogućnost postavljanja hrvatskih rekorda (ukoliko su ostvareni uvjeti za priznavanje 
hrvatskog rekorda temeljem Pravilnika za priznavanje hrvatskih rekorda).  

 
1.4 Pravila za organizaciju i provedbu 1.WHL i 2.HL u gađanju zračnim oružjem ISSF programa 

reguliraju organizaciju i provedbu 1.WHL i 2.HL. 
 
1.5 1.WHL i 2.HL organizira se u skladu s Tehničkim pravilima ISSF-a i ovim Pravilima. 

 
1.6 Stručna služba Hrvatskog streljačkog saveza vodi kompletnu administraciju vezanu za cijelo 

natjecanje 1.WHL i 2.HL. 
 

1.7 Nepredviđeni događaji rješavaju se u skladu s Pravilima ISSF-a i HSS-a, odnosno općim 
aktima Hrvatskog streljačkog saveza.  

 
 
2 STRELJAČKE DISCIPLINE  
 

2.1 1.WHL u gađanju zračnim oružjem ISSF programa organizira se u sljedećim disciplinama i 
kategorijama: 
 
• 10 m zračna puška – muški    10 ekipa 
• 10 m zračna puška – žene    10 ekipa 
• 10 m zračni pištolj – muški    10 ekipa 
• 10 m zračni pištolj – žene    10 ekipa 

 
 

3 PRAVO SUDJELOVANJA U 1.WHL 
 

3.1 Pravo sudjelovanja u 1.WHL imaju registrirana streljačka društva (klubovi) sa svojim 
ekipama i natjecateljima/cama koji imaju važeće registracijske kartone izdane od strane 
Hrvatskog streljačkog saveza i važeća liječnička uvjerenja. 

 
3.2 Streljačka društva (klubovi) mogu prijaviti za ekipno natjecanje u 1.WHL samo jednu ekipu u 

svakoj disciplini i to na temelju rezultata i plasmana iz predhodnog ciklusa. 
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3.3 Jedan natjecatelj ili natjecateljica može nastupiti samo za jedno društvo (klub) u tijeku 
jedne natjecateljske sezone. 

 
3.4 U slučaju odustajanja kvalificirane ekipe od nastupa u 1.WHL, nakon primjene procedure 

popunjavanja 1.WHL (čl. 10.5), zamijenit će je ekipa iz 1.A ili 1.B Hrvatske lige koja je u 
prethodnom natjecateljskom razdoblju ostvarila najveći broj krugova. 

 
3.5 Prijave za sudjelovanje u 1.WHL dostavljaju streljačka društva (klubovi) u ured HSS-a 

najkasnije 15 dana prije početka natjecanja (prvog kola). 
 

3.6 Za pokriće troškova organizacijskog i administrativnog vođenja 1.WHL, svi sudionici 
(društva, klubovi) dužni su temeljem računa izdanog od strane HSS-a uplatiti po svakoj 
ekipi 600,00 kuna. 

 
 
4 ORGANIZACIJA 1.WHL 
 

4.1 Stručna služba Hrvatskog streljačkog saveza prati natjecanje i kontrolira primjenu Pravila. 
 

4.2 Natjecanje se održava u 5 (pet) kola, organiziranih turnirski. Natjecanje u disciplini 10 m 
zračna puška može se organizirati odvojeno od natjecanja u disciplini 10 m zračni pištolj 
radi skraćivanja trajanja natjecanja, ovisno o kapacitetu streljane u kojoj se natjecanje 
održava. 

 
4.3 Natjecanje u 1.WHL daje EKIPNOG PRVAKA DRŽAVE na temelju najviše osvojenih bodova 

iz svih kola. 
 
 
5 ORGANIZACIJA 2.HL 
 

5.1 Sudjelovanje u 2.HL otvoreno je za sva društva (klubove) koji se prijave uredu HSS-a, a nisu 
sudionici 1.WHL, najkasnije 15 dana prije početka natjecanja (prvog kola). 

 
5.2 Za pokriće troškova organizacijskog i administrativnog vođenja 2.HL, svi sudionici (društva, 

klubovi) dužni su temeljem računa izdanog od strane HSS-a uplatiti po svakoj ekipi 400,00 
kuna. 

 
5.3 2.HL provodi se regionalno.  

 
5.4 Hrvatsku smo podijelili u 6 regija sastavljenih od sljedećih županija: 

 
• PRVA REGIJA: Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija; 
• DRUGA REGIJA: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko- 

neretvanska županija; 
• TREĆA REGIJA: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka 

županija; 
• ČETVRTA REGIJA: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-

bilogorska i Virovitičko-podravska županija; 
• PETA REGIJA: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Vukovarsko-

srijemska županija; 
• ŠESTA REGIJA: Grad Zagreb. 
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6 ORUŽJE I STRELJIVO 
 

1.8 Na natjecanjima 1.WHL i 2.HL dozvoljena je upotreba oružja i streljiva prema Tehničkim 
pravilima ISSF-a za 10 m zračnu pušku i 10 m zračni pištolj. 

 
 

7 STRELJANE I OSTALI UVJETI 
 

7.1 Za provedbu 1.WHL i 2.HL mogu se koristiti samo streljane na 10 metara opremljene u 
skladu s Tehničkim pravilima za sve streljačke discipline ISSF-a i Pravilima natjecanja HSS-a. 

 
7.2 1.WHL može se održavati na streljani od minimalno 20 streljačkih mjesta opremljenih 

elektronskim metama. Organizator je dužan koristiti mete koje odgovaraju Tehničkim 
pravilima ISSF-a i Pravilima natjecanja HSS-a. 

 
7.3 2.HL može se održavati na streljani od minimalno 10 streljačkih mjesta, bilo na elektronskim 

ili papirnatim metama. 
 

7.4 Organizator je dužan osigurati svlačionice, prostoriju za rad Komisije za RTS, prostor za rad 
Komisije za tehničku kontrolu, prostor za objavljivanje rezultata, komunikacije za novinare i 
sanitarne prostorije. 

 
 
8 ŽIRI I SUCI 
 

8.1 Za svako kolo 1.WHL i 2.HL, Odbor streljačkih sudaca HSS-a imenuje tehničkog delegata (u 
pravilu iz najbližeg mjesta domaćinu) s važećom ISSF sudačkom licencom. 
 

8.2 Za svako kolo 1.WHL i 2.HL formiraju se sljedeći žiriji: 
• Žiri natjecanja, 
• Žiri za žalbe, 
• Žiri za RTS. 

 
8.3 Svaki žiri ima 3 (tri) člana, uz uvjet da nisu iz istog streljačkog društva (kluba). 
 
8.4 Žiri natjecanja odgovoran je za provođenje 1.WHL i 2.HL i kontrolu osoblja Organizacijskog 

odbora tijekom trajanja natjecanja. 
 

8.5 Žiri za žalbe rješava sve žalbe na odluke drugih žirija u svezi izrečenih kazni i disciplinskih 
mjera, osim žalbi na ocjenu pogodaka. 

 
 

9 PRIGOVORI I ŽALBE 
 

9.1 Prigovori se podnose neposredno po uočavanju pogreške ili nepravilnosti odgovarajućem 
žiriju. 

 
9.2 U slučaju neslaganja s odlukom žirija, može se podnijeti žalba žiriju za žalbe u pismenom 

obliku uz uplatu 50,00 kuna. U slučaju prihvaćanja žalbe uplaćeni iznos vraća se 
podnositelju žalbe. 
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10 KLASIFIKACIJA EKIPNIH REZULTATA 
 

10.1 Bodovi za plasman osvajaju se u svakom pojedinom kolu 1.WHL. Broj bodova određuje se 
prema broju ekipa iz članka 2.1 ovih Pravila u rasponu od minimalno 1 bod do maksimalno 
10 bodova, na način da prvoplasirana ekipa osvaja 10 bodova, drugoplasirana 9 bodova, a 
svaka sljedeća ekipa 1 bod manje sve do desetoplasirane ekipe koja osvaja 1 bod. 
 

10.2 Ekipni plasman odredit će se na osnovi ukupnog zbroja bodova ekipa iz svih održanih kola. 
 

10.3 Jednaki ekipni rezultat u pojedinom kolu razrješuje se prema Pravilima ISSF-a.   
 

10.4 U slučaju jednakog broja bodova dviju ili više ekipa bolja je ekipa koja ima više postignutih 
krugova u svim kolima.  Ako se i nakon toga ne može utvrditi plasman, bolja je ekipa koja je 
ostvarila bolji plasman u zadnjem kolu. 

 
10.5 Dvije posljednje plasirane ekipe iz 1.A Hrvatske lige sezone 2019/2020, u natjecateljskoj 

godini 2020/2021 nastavljaju natjecanje u 2.HL, a dvije prvoplasirane ekipe iz 1.B Hrvatske 
lige sezone 2019/2020 nastavljaju natjecanje u 1.WHL sezone 2020/2021. 

 
10.6  Ako je neko kolo 1.WHL proglašeno izbornim ili kvalifikacijskim za sastav državne 

reprezentacije, organizator je dužan organizirati finalna gađanja za 8 prvoplasiranih 
natjecatelja/ica u svakoj disciplini. 

 
10.7  Ukoliko se kolo 2.HL održava na papirnatim metama, za ocjenjivanje meta obvezna je 

upotreba uređaja za ocjenjivanje. 
 

10.8  Nenastupanje u pojedinom kolu 1.WHL i 2.HL iz bilo kojeg razloga donosi toj ekipi 0 
bodova. 

 
10.9 Ako istovremeno kada je organizirano kolo 1.WHL i 2.HL, pojedini strijelac nastupa za 

reprezentaciju Hrvatske u istoj disciplini na međunarodnom natjecanju koje se nalazi u 
Kalendaru natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza, glavni tajnik HSS-a će priznati postignuti 
rezultat iz gađanja za reprezentaciju, za njegovu ekipu u tom kolu. Uvjet je da njegovo ime 
bude na prijavi u sastavu ekipe. 

 
11 DODJELA ORGANIZACIJE KOLA LIGE 
 

11.1  Dodjela organizacije kola 1.WHL i 2.HL vrši se na temelju natječaja u skladu s Tehničkim 
pravilima za sve streljačke discipline ISSF-a i Pravilima natjecanja HSS-a. 

 
12 OBVEZE ORGANIZATORA 
 

12.1  Obveze organizatora kola 1.WHL i 2.HL regulirana su Tehničkim pravilima za sve streljačke 
discipline ISSF-a i Pravilima natjecanja HSS-a. 

 
12.2  Organizator natjecanja dužan je utvrditi satnicu natjecanja na način da neparna kola 1.WHL 

i 2.HL započinju disciplinama 10 m zračna puška (subotom), a nastavljaju se disciplinama 10 
m zračni pištolj (nedjeljom). Parna kola odvijaju se obrnutim redoslijedom. Organizator 
natjecanja kolo lige može odraditi i u jednom danu pod uvjetom da neparna kola 1.WHL i 
2.HL počinju disciplinama 10 m zračna puška, a nastavljaju se disciplinama 10 m zračni 
pištolj. Parna kola odvijaju se obrnutim redoslijedom. 
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12.3  Organizatori kola 1.WHL i 2.HL obvezni su Stručnoj službi HSS-a odmah po završetku 
natjecanja i proglašenju rezultata, dostaviti sve ekipne i pojedinačne rezultate najbržim 
mogućim putem (e-mail ili objava na mrežnim stranicama HSS-a) s upisanim imenom i 
prezimenom predsjednika Žirija za RTS. 

 
 

13 NAGRADE 
 

13.1 Hrvatski streljački savez dodijelit će medalje za svako kolo 1.WHL, za 3 (tri) prvoplasirane 
ekipe po pojedinim disciplinama (3 člana ekipe).  
 

13.2 Organizator pojedinog kola 1.WHL može dodijeliti nagrade za postignute državne rekorde. 
 

13.3 Kao državni rekord priznat će se svaki rezultat postignut u bilo kojem kolu 1.WHL, pod 
uvjetom da se natjecanje održava na elektronskim metama opremljenim sukladno 
Pravilima natjecanja HSS-a i Tehničkim pravilima ISSF-a i da se na natjecanju provodi 
Tehnička kontrola oružja i opreme sukladno Tehničkim pravilima ISSF-a.  

 
13.4 Ekipnim državnim prvacima na zračnom oružju proizašlih iz liga natjecanja, Hrvatski 

streljački savez dodijelit će se sljedeće nagrade: 
 
• 10 m zračna puška – muški    1 zračna puška  
• 10 m zračna puška – žene    1 zračna puška  
• 10 m zračni pištolj – muški    1 zračni pištolj  
• 10 m zračni pištolj – žene    1 zračni pištolj  
 

13.5 Uz sve gore navedeno, ekipnim državnim prvacima na zračnom oružju proizašlih iz liga        
natjecanja, Hrvatski streljački savez dodijelit će diabolo kuglice kako slijedi: 

 
1. mjesto – 15000 diabolo kuglica 
2. mjesto – 10000 diabolo kuglica 
3. mjesto –   5000 diabolo kuglica 

 
 
14 PROTOKOL 
 

14.1  Za vrijeme održavanja svakog kola 1.WHL i 2.HL na streljani treba biti podignuta državna 
zastava i zastava HSS-a. 

 
14.2  Po okončanju natjecanja svih predviđenih kola 1.WHL, Hrvatski streljački savez proglašava 

pobjednika 1.WHL koji je državni prvak u ekipnoj konkurenciji, te uz nagrade iz Članka 13. 
ovih Pravila, dodjeljuje pehare za 3 (tri) prvoplasirane ekipe po pojedinim disciplinama i po 
5 (pet) medalja članovima 3 (tri) prvoplasirane ekipe po pojedinim disciplinama. 
 

14.3  Po okončanju natjecanja svih predviđenih kola 2.HL, Hrvatski streljački savez proglašava 
pobjednika 2.HL, te dodjeljuje pehare za 3 (tri) prvoplasirane ekipe po pojedinim 
disciplinama. i po 5 (pet) medalja članovima 3 (tri) prvoplasirane ekipe po pojedinim 
disciplinama. 
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14.4  Po okončanju natjecanja u svim predviđenim kolima 1.WHL i 2.HL, Hrvatski streljački savez 
proglašava pojedinačne prvake u svakoj disciplini za seniore/ke i juniore/ke, te im 
dodjeljuje pehare. Za izbor pojedinačnih prvaka liga natjecanja uzimaju se 4 najbolja 
rezultata iz 5 kola liga natjecanja. Prosjek 4 najbolja rezultata daje najboljeg pojedinca lige 
po disciplinama. U slučaju da pojedinac ili više njih ima isti prosjek najboljih rezultata 
primjenjivat će se Pravila ISSF-a za klasifikaciju pojedinačnih rezultata. Organizator može 
dodijeliti i posebne nagrade. 

 
 
15 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

15.1  Ova Pravila usvojena su na 6. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog streljačkog saveza, 
održanoj dana 14. listopada 2020. godine, a primjenjuju se za natjecateljsku sezonu 
2020/2021. 

  
Zagreb, listopad 2020. 
 
 

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ 


