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P O Z I V 
Prvenstvo Istarske Županije zračno oružje ISSF seniori/ke 

 
 
Pozivamo sve klubove iz područja Istarske Županije na županijsko prvenstvo u gađanju zračnom puškom ISSF 
programa i zračni pištolj u kategorijama seniora-seniorka. 
Natjecanje će se održati 09 i 10.02.2019. godine sa početkom u 09:30 sati na streljani u Rovinju-Rovigno, Istarska 
ulica 13A, 52210 Rovinj-Rovigno.  
Natjecanje će se odvijati na papirnate mete (10 streljačkih mjesta), mete osigurava organizator.  
 
Raspored subota 09.02.2019 zračna puška ISSF seniori/seniorke: 
 
09:30 – 10:15 – Prijem strijelaca, upis i raspremanje opreme 
10:15 – 10:30 – Proba 00:15 minuta – prva grupa 
10:30 – 12:00 – Natjecanje 00:90 minuta – prva grupa  
 
12:00 – 12:15 – Stanka i vrijeme za pripremu 
12:15 – 12:30 – Proba 00:15 minuta – druga grupa 
12:30 – 14:00 – Natjecanje 00:90 minuta – druga grupa 
 
14:00 – 14:15 – Stanka i vrijeme za pripremu 
14:15 – 14:30 – Proba 00:15 minuta – treća grupa 
14:30 – 16:00 – Natjecanje 00:90 minuta – treća grupa 
 
Raspored nedjelja 10.02.2019 zračni pištolj seniori/seniorke: 
 
09:30 – 10:15 – Prijem strijelaca, upis i raspremanje opreme 
10:15 – 10:30 – Proba 00:15 minuta – prva grupa 
10:30 – 12:00 – Natjecanje 00:90 minuta – prva grupa  
 
12:00 – 12:15 – Stanka i vrijeme za pripremu 
12:15 – 12:30 – Proba 00:15 minuta – druga grupa 
12:30 – 14:00 – Natjecanje 00:90 minuta – druga grupa 
 
14:00 – 14:15 – Stanka i vrijeme za pripremu 
14:15 – 14:30 – Proba 00:15 minuta – treća grupa 
14:30 – 16:00 – Natjecanje 00:90 minuta – treća grupa 
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Sukladno pravilima ISSF natjecanja izvršiti će se kontrola sile okidanja svih pištolja i pušaka.  
Tehnički delegat natjecanja: Vjekoslav Poropat, ISSF-B. 
 
Prijavu nastupa izvršiti isključivo putem ON-LINE sustava HSS-IS, najkasnije do četvrtka 07.02.2019. godine.  
Svi natjecatelji moraju biti registrirani pri HSS-u za sezonu 2018/19. godinu i imati registracijske oznake tijekom 
natjecanja, kao i člansku iskaznicu kluba za koji nastupaju i važeće liječničko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci). 
Ujedno napominjemo da se svi pridržavaju odredbe ISSF-a o odjeći (nije dozvoljena jeans odjeća). 
 
Kotizacija za učestvovanje na županijskom natjecanju iznosi 70,00 KN za svakog natjecatelja, a potrebno je 
uplatiti na žiro račun Streljačkog Kluba Rovinj, PBZ Banka, IBAN: HR HR7923400091110656373. Opis plaćanja: 
Kotizacija za PŽ ISSF sen – „naziv kluba“. 
Račun će biti izdan naknadno, na osnovu registriranih strijelaca, ukoliko strijelci ne nastupe kotizacija se ne 
vraća! 
 
Organizator zadržava pravo promjene rasporeda natjecanja ovisno o pristiglim prijavama. 
 
Za eventualne informacije kontaktirajte telefonski Morisa Popovića na broj +385 91 506 1814 ili e-mail adresu: 
predsjednik@streljackiklubrovinj.hr 
 
Rovinj-Rovigno, 04.02.2019. godine    M.P. 

Predsjednik: 
Moris Popović 


