UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA PRVENSTVIMA ISTARSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
1)

Prvenstva županija u pravilu su ekipna i pojedinačna.

2)

Pravo sudjelovanja imaju svi članovi streljačkih društava i klubova (u daljnjem tekstu klub).

3)

Hrvatski Streljački Savez (u daljnjem tekstu HSS) krovna je organizacija sporta streljaštva na
državnoj razini.

4)

Streljački Savez Istarske Županije (u daljnjem tekstu SSIŽ) krovna je organizacija sporta
streljaštva na županijskoj razini.

5)

Županijsko Streljačko Vijeće (u daljnjem tekstu ŽSV) izvršno je tijelo Streljačkog Saveza
Istarske Županije.

Članak 2.
1)

Pravo sudjelovanja na prvenstvima županija imaju svi članovi streljačkih klubova koji su
registrirani natjecatelji HSS-a, koji imaju važeća liječnička uvjerenja i koji su ispunili određene
norme, ako se radi o disciplinama za koje su norme propisane.

2)

Norme za nastup na prvenstvu županije ispunjavaju se na prvenstvima klubova.

3)

Strijelci koji nastupaju na županijskom prvenstvu izvan svoje županije, na tom se prvenstvu
natječu samo za nastup na prvenstvu Hrvatske (norma, nastup za normu).

4)

Strijelci koji ne nastupe na županijskom prvenstvu ne mogu nastupiti na prvenstvu Hrvatske,
osim u disciplini parni trap.

5)

Ovisno o prostornim uvjetima, na prvenstvima županije mogu nastupiti i strijelci koji su postigli
rezultate niže od jedinstvene norme. U tom slučaju donju rezultatsku granicu određuje SSIŽ.

Članak 3.
1)

Nastup u disciplinama ISSF programa uvjetovan je normama samo u nekim disciplinama, ali
za nastup na prvenstvu Hrvatske, strijelci moraju nastupiti na prvenstvu županije.

Članak 4.
1)

Strijelcima koji zbog izvanrednih okolnosti nisu bili u mogućnosti nastupiti na prvenstvu
županije, HSS može izdati odobrenje za nastup na prvenstvu Hrvatske, ukoliko su isti nastupili
na prvenstvu županije održanom prethodne godine i bili plasirani u prvoj trećini natjecatelja, a
na temelju pisane zamolbe u kojoj treba navesti razlog nenastupanja i kojoj treba priložiti
potrebnu dokumentaciju.

Članak 5.
1)

Streljački klubovi mogu za ekipno natjecanje prijaviti u svakoj disciplini i kategoriji samo po
jednu (1) ekipu.

2)

U svim disciplinama i kategorijama ekipa je sastavljena od tri (3) člana. Klub čija ekipa nema
tri člana nema pravo na ekipni plasman.

3)

Ekipa koja ima ekipnu normu može nastupiti u istom ili izmijenjenom sastavu, ako ima više
natjecatelja s ispunjenom pojedinačnom normom ili natjecatelja koji imaju pravo nastupa
temeljem članka 4. ovih uvjeta.

4)

Natjecatelji koji nemaju ispunjenu pojedinačnu normu, mogu nastupiti pod uvjetom da su na
klupskom prvenstvu gađali za ekipu koja je ostvarila normu i da su za tu ekipu prijavljeni na
županijskom prvenstvu. Oni imaju pravo i na pojedinačni plasman, osim u disciplini trap. U
disciplini trap, članovi ekipa koji nisu ostvarili pojedinačno pravo nastupa temeljem članka 2.
točke 3. ovih uvjeta, nemaju pravo na pojedinačni plasman.

5)

Ako ekipa koju je prijavilo društvo nema ekipne norme ili nije nastupila na prvenstvu kluba kao
ekipa, a pojedinačnu normu su ispunila 3 ili više natjecatelja, klub se može prijaviti i za ekipno
natjecanje. U tom slučaju ekipa mora biti sastavljena od natjecatelja s pojedinačnom normom.
Njih ne mogu zamijeniti natjecatelji koji nemaju ispunjene norme ili nisu nastupili na klupskom
prvenstvu, a imaju pravo nastupa na temelju članka 4. ovih uvjeta.

6)

Klub koje ima ekipnu normu, a nema više od tri (3) natjecatelja koji su prijavljeni za županijsko
prvenstvo, može u slučaju opravdane spriječenosti natjecatelja (bolest, službena spriječenost),
staviti u ekipu drugog natjecatelja koji nije ispunio pojedinačnu normu, a u slučaju da su na
klupskom prvenstvu nastupili sa samo tri (3) natjecatelja i drugog člana koji uopće nije
nastupio.

Članak 6.
1)

Ekipno prvenstvo održat će se u onim disciplinama u kojima nastupe najmanje jedna (1) ekipa,
a pojedinačno najmanje jedan (1) natjecatelj iz najmanje jednog (1) kluba.

2)

U slučaju da nisu ispunjeni navedeni uvjeti, organizator može održati natjecanje i dodijeliti
priznanja, ali se to natjecanje neće priznati kao službeno prvenstvo županije.

Članak 7.
1)

Jedan natjecatelj može u istom programu tijekom jedne natjecateljske sezone nastupiti samo
za jedan klub.

2)

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, natjecatelj može biti redovni član i natjecatelj i
drugog streljačkog kluba, kao sportaš amater, ukoliko se, osim u disciplinama puške i pištolja
ISSF, domaćeg i baznog programa, natječe i u disciplinama samostrela i/ili letećih meta, ali
samo u slučaju da discipline samostrela i/ili letećih meta nisu u programu gađanja njegovog
streljačkog kluba.

Članak 8.
1)

U kategoriji za juniore i juniorke pravo nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31. prosinca
godine u kojoj se natječu, mlađi od 21 godine, a u kategoriji kadeta i kadetkinja natjecatelji koji
su na dan 31. prosinca godine u kojoj se natječu, mlađi od 16 godina. Temeljem članka 35. st.
7. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/2018), djeca mlađa od 9 (devet)
godina ne smiju koristiti oružje, slijedom čega djeca koja nemaju punih 9 (devet) godina ne
mogu biti registrirani natjecatelji i nastupati na natjecanjima.

2)

Na turnirima “KAMPA ŽUPANIJE” u kategorijama mlađi kadeti i mlađe kadetkinje pravo
nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31. prosinca godine u kojoj se natječu, mlađi od 14
godina; u kategorijama kadeti i kadetkinje pravo nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31.
prosinca godine u kojoj se natječu, mlađi od 16 godina; a u kategorijama mlađi juniori i mlađe
juniorke pravo nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31. prosinca godine u kojoj se natječu,
mlađi od 19 godina.

Na turnirima „KAMPA ŽUPANIJE“ kategorije mlađih kadeta-kinji/kadeta-kinji/mlađih juniora-ki
nastupat će u kategoriji juniora-ki, a medalje će se dijeliti temeljem rezultata kvalifikacijskog
natjecanja, ukoliko je u pojedinoj kategoriji (mlađi kadeti-kinje/kadeti-kinje/mlađi juniori-ke)
nastupilo 1 (jedan) i više natjecatelja iz 1 (jednog) i više klubova.

3)

Na prvenstvima županije za kadete i kadetkinje dijelit će se medalje u kategorijama kadeti i
kadetkinje, te mlađi kadeti i mlađe kadetkinje. U kategorijama mlađi kadeti i mlađe kadetkinje
pravo nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31. prosinca godine u kojoj se natječu, mlađi od
14 godina koji će nastupati u kategoriji kadeta-kinji.

Na prvenstvima županije za juniore i juniorke dijelit će se medalje u kategorijama juniori i
juniorke te mlađi juniori i mlađe juniorke. U kategorijama mlađi juniori i mlađe juniorke pravo
nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31. prosinca godine u kojoj se natječu, mlađi od 19
godina koji će nastupati u kategoriji juniora-ki.

Na prvenstvima županije za seniore i seniorke dijelit će se medalje u kategorijama seniori i
seniorke te mlađi seniori i mlađe seniorke. U kategorijama mlađi seniori i mlađe seniorke pravo
nastupa imaju natjecatelji koji su na dan 31. prosinca godine u kojoj se natječu, mlađi od 24
godine koji će nastupati u kategoriji seniora-ki.

Medalje za sve mlađe kategorije dijelit će se temeljem rezultata kvalifikacijskog natjecanja i to
isključivo pojedinačno, ukoliko je u pojedinoj mlađoj kategoriji nastupio 1 (jedan) i više
natjecatelja iz 1 (jednog) i više klubova.

4)

Na prvenstvima županija natjecatelji mlađih kategorija mogu nastupiti i u prvoj višoj kategoriji,
pod uvjetom da su ispunili odgovarajuću normu na prvenstvu kluba.

5)

U disciplinama domaćeg programa ne mogu nastupati natjecatelji koji godištem pripadaju
kategoriji kadeta, osim u disciplini 50 m MK pištolj serijski – Drulov, u kojoj mogu nastupiti u
kategoriji juniora ukoliko su ispunili odgovarajuću normu na prvenstvu kluba.

Članak 9.
1)

Prilikom nastupa na prvenstvima, svaki natjecatelj mora imati člansku iskaznicu sa slikom.

2)

Svi natjecatelji koji nastupaju na županijskim prvenstvima moraju uz člansku iskaznicu imati i
važeće liječničko uvjerenje, te biti registrirani natjecatelji za tekuću natjecateljsku godinu.

3)

Temeljem članka 18. Statuta HSS-a, svi natjecatelji (u disciplinama ISSF, IAU, serijskog i
baznog programa) registriraju se u HSS-u.

Članak 10.
1)

Na prvenstvu u gađanju 50 m MK puškom serijskom, kadeti i kadetkinje moraju imati
pomoćnika - trenera ili instruktora. U slučaju da nastupaju za višu kategoriju, za njih vrijede
pravila koja zabranjuju pomaganje na liniji gađanja.

Članak 11.
1)

Prvenstva u gađanju serijskim VK oružjem (VK puška kal. 7.9 mm, poluautomatska puška kal.
7.62, VK pištolj i VK revolver) održavaju se samo u kategoriji seniora i seniorki, a mogu
nastupiti juniori i juniorke, u smislu članka 8. točka 3.

Članak 12.
1)

Prvenstvo županije za veterane održat će se u kategorijama navedenim u Pravilima natjecanja
za sve streljačke discipline HSS-a (primjena od 1. siječnja 2017. godine) – članci 3.5.5.1 i
3.5.5.2.

2)

Discipline natjecanja na prvenstvu županije za veterane:
10 m zračna puška serijska

- 20 hitaca

50 m MK puška serijska

- 20 hitaca ležeći

100 m VK puška kal. 7.9 mm

- 20 hitaca ležeći

100 m PAP 7.62 mm

- 20 + 10 hitaca

25 m pištolj i revolver sred. paljenja serijski

- 15 + 15 hitaca

Trap

- 75 meta

Parni trap

- 90 meta

Skeet

- 75 meta

Članak 13.
1)

U svim disciplinama ISSF programa dopuštena je upotreba oružja i streljiva koje je u skladu s
Tehničkim pravilima ISSF-a za pušku, pištolj i leteće mete.

2)

U svim disciplinama baznog i domaćeg programa dopuštena je upotreba oružja i streljiva koje
je u skladu sa Pravilima Hrvatskog streljačkog saveza.

3)

U disciplinama serijska zračna puška za seniore/ke, juniore/ke i veterane/ke koriste se mete
R-4, i to na svim službenim natjecanjima HSS-a i SSIŽ-a (Liga Hrvatske, prvenstva županija i
Prvenstvo Hrvatske).

Članak 14.
1)

Organizatori županijskih prvenstava obavezni su dostaviti HSS-u obavijest o održavanju istih,
kako bi odbor streljačkih sudaca HSS-a mogao odrediti tehničke delegate za navedena
natjecanja.

2)

Troškove tehničkih delegata snose organizatori županijskih prvenstava.

3)

Organizator županijskog prvenstva obavezan je, po završetku natjecanja i proglašenju
rezultata, dostaviti HSS-u i organizatoru prvenstva Hrvatske sve ekipne i pojedinačne rezultate
s upisanim imenom i prezimenom predsjednika Žirija za klasifikaciju emailom (office@hrvatskistreljacki.hr) ili faxom (+385 1 2331177) najkasnije u roku od 2 dana nakon održanog
prvenstva.

4)

Sudionici prvenstava županija uplaćuju organizatoru naknadu za pokriće dijela troškova.
Naknada se uplaćuje za svakog natjecatelja u svakoj disciplini u kojoj sudjeluje.

Članak 15.
1)

Organizatori svih županijskih natjecanja (Prvenstva Županije, 1.B Hrvatska Liga, Kup
Županije, Polufinale Kupa Županje i Turniri Kampa Županije) dužni su Stručnoj službi HSS-a i
SSIŽ-a dostaviti poziv za održavanje natjecanja najkasnije 14 dana prije održavanja
natjecanja. Stručna služba dužna je isti objaviti na službenoj mrežnoj stranici saveza
www.hrvatski-streljacki.hr i www.ssiz.hr najkasnije 10 dana prije održavanja natjecanja.

2)

Prijave za sudjelovanje na svim županijskim natjecanjima dostavljaju streljački klubovi
organizatorima putem HSS-IS sustava najkasnije 5 dana prije održavanja prvenstva.

3)

Sudionici županijskih natjecanja uplaćuju organizatoru naknadu za pokriće dijela troškova.
Naknada se uplaćuje za svakog natjecatelja u svakoj disciplini u kojoj sudjeluje.

4)

Organizatori županijskih natjecanja dužni su osigurati internet vezu na streljani na kojoj se
održava natjecanje, te odmah po završetku natjecanja i proglašenju rezultata objaviti bilten
natjecanja s Izvješćem tehničkog delegata na službenoj web stranici HSS-a i SSIŽ-a.

5)

Na završnom kolu 1.B Hrvatske Lige, finalu Kupa Hrvatske i turnirima, HSS dodijelit će pehare
HSS-a za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto ekipno (ukoliko je natjecanje ekipno), kao i
medalje HSS-a za prvo, drugo i treće mjesto pojedinačno, te medalje za članove i trenere
ekipa (ukoliko je natjecanje ekipno).

6)

Na prvenstvima županije, kupu županije i polufinalu kupa županije i turniru „kamp županije“,
SSIŽ dodijelit će pehare SSIŽ-a za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto ekipno (ukoliko je
natjecanje ekipno), kao i medalje SSIŽ-a za prvo, drugo i treće mjesto pojedinačno, te medalje
za članove ekipa (ukoliko je natjecanje ekipno).

Članak 15.
1)

Ovi Uvjeti usvojeni su na 1/20 sjednici ŽSV-a SSIŽ-a, održanoj dana 16.06.2020. godine i
stupaju na snagu danom donošenja.

Rovinj-Rovigno, 16.06.2020.

Predsjednik:
Vjekoslav Poropat

