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Zagreb, 20.04.2017.
Br. 01/20/2017. – P
Hrvatski streljački savez
Streljačka društva u Hrvatskoj
Predmet: Poziv – Prvenstvo Hrvatske u gađanju serijskom zračnom puškom za
kadetkinje i kadete, Zagreb, 30. travnja 2017. godine
Streljačka udruga Zagreba organizator je Prvenstva Hrvatske u gađanju serijskom zračnom
puškom u konkurenciji kadetkinja i kadeta. Natjecanje će se održati u finalnoj hali na streljani
Vrapčanski potok, na elektronske mete SIUS Ascor, u nedjelju, 30. travnja 2017. godine.
Pokrovitelji natjecanja su Hrvatski streljački savez i Streljačka udruga Zagreba.
Prvenstvo Hrvatske u gađanju serijskom zračnom puškom u konkurenciji kadetkinja i kadeta
održat će se prema sljedećem preliminarnom rasporedu:

Grupa

Start

Obavezan nastup

Otvaranje

9:30

Finalna hala

1
2
3
4
5
6
Finale Kadeti
Finale Kadetkinje
Proglašenje

10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
17:20
18:05
19:00

1 član ekipe kadeta
1 član ekipe kadeta
1 član ekipe kadeta
kadeti i kadetkinje - pojedinačno
1 članica ekipe kadetkinja
2 članice ekipe kadetkinja
Prostor za pripremu natjecatelja je

u streljani kod streljačkog mjesta br. 1
Restoran

Napomene:
 Natjecanje je u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji u kategorijama kadetkinja i kadeta i
provodit će se prema pravilima Hrvatskog streljačkog saveza.
 Za prva tri natjecatelja u svakoj kategoriji osigurane su medalje Hrvatskog streljačkog
saveza. Prve tri ekipe u svakoj kategoriji osvajaju pehare, a članovi ekipa i treneri
medalje Hrvatskog streljačkog saveza.


Pravo nastupa imaju svi natjecatelji s registracijom Hrvatskog streljačkog saveza,
liječničkom potvrdom ne starijom od 6 mjeseci i ispunjenom normom za nastup na
Prvenstvu Hrvatske.

 Kotizacija po učesniku iznosi 50,00 kuna i može se uplatiti na račun Udruge:
HR4523400091110742054 ili u gotovini kod registracije natjecatelja.

 U prve tri grupe obavezan je nastup po jednog člana ekipe kadeta. U 4. grupi će
nastupiti kadeti i kadetkinje koji nisu u sastavu ekipa (pojedinačno). U 5. grupi
obavezan je nastup po jedne kadetkinje članice ekipe, a u 6. grupi moraju nastupiti i
preostale dvije kadetkinje članice ekipe.
 Za sve natjecatelje, trenere i goste osigurana je prehrana po prigodnim cijenama.
 Prijavu za natjecanje molimo izvršite zaključno s utorkom, 25. travnja 2017. do
23:59h putem ONLINE Informacijskog sustava Hrvatskog streljačkog saveza
Za informacije kontaktirajte putem e-pošte visnjakvesic@gmail.com ili na telefon Višnjicu
Kvesić, tajnicu SUZ-a, 095/9052704.
Organizator zadržava pravo promjene rasporeda natjecanja ovisno o pristiglim prijavama.
Raspored će biti objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog streljačkog saveza:
http://www.hrvatski-streljacki.hr i Streljačke udruge Zagreba: http://www.suz.hr do
12:00 sati u četvrtak, 27. travnja 2017.

S poštovanjem,
za Streljačku udrugu Zagreba
Predsjednik:

Branko Smiljanić

