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Zagreb, 17.10.2020. 

                                                  Br. 01/101/2020. – P 

Streljačka društva u Hrvatskoj 

Hrvatski streljački savez 

 

Predmet: Poziv – 1. kolo II Hrvatske lige (6. regija)u gađanju zračnim oružjem ISSF programa 

U organizaciji Zagrebačkog streljačkog saveza održat će se u subotu, 24.10.2020.godine 1. kolo II. Hrvatske lige 

(regija 6.) u gađanju zračnim oružjem ISSF programa. 

Natjecanje će se održati na AS Vrapčanski potok na elektronskim metama. 

 

PRELIMINARNI RASPORED NATJECANJA: 

Subota 

24.10.2020. 

Grupa 

Disciplina Poziv na liniju 
Proba - 

početak 

Meč - 

početak 

Meč - 

kraj 

1.muški 

žene 

10m zračni pištolj 

i puška 

 

9:30 9:45 10:00 11:15 

2. muški 

žene 

10m zračni pištolj 

i puška 

 

11:30 11:45 12:00 13:15 

3. muški 

žene 

 

10m zračni pištolj 

i puška 

 

13:30 13:45 14:00 15:15 

 

Napomene: 
1. Kotizacija po učesniku iznosi 100,00 kuna i može se uplatiti na račun Saveza: 

HR4523400091110742054. 

2. Pravo nastupa imaju svi natjecatelji koji imaju ispravnu registraciju i potvrdu o zdravstvenoj 

sposobnosti. 

3. Prijavu za natjecanje molimo izvršite isključivo putem online IS HSS-a najkasnije do srijede 

21.10.2020. godine do 23:59 sati. 

4. Kotizacija će se naplatiti prema broju prijava ukoliko se pravovremeno ne otkaže nastup, do četvrtka 

22.10.2020. godine do 12:00 sati. Raspored će biti objavljen na stranicama ZSS-a i HSS-a u četvrtak 

iza 12 sati. 

5. Sukladno odlukama Vlade RH i preporukama HZJZ-a na strelištu istovremeno mogu biti prisutni 

natjecatelji grupe prema rasporedu, službeno osoblje i treneri uz obavezno nošenje zaštitne maske za 

lice. Nakon završetka grupe i do početka iduće, mole se natjecatelji da se ne zadržavaju u prostoru 

strelišta. Ako iz opravdanog razloga treba ulaziti u prostor strelišta, obavezno je imati zaštitnu masku 

za lice i pridržavati se preporučene fizičke distance od 1,5 metra. 

6. Prilikom ulaska na strelište, potrebno je za svaki dan nastupa popuniti i vlastoručno potpisati Izjavu 

vezano uz COVID-19 kao evidencija posjetitelja, ujedno će se prilikom predaje izjave izmjeriti 

temperatura tijela, kao jedna od mjera HZJZ za pristup natjecanju. Izjavu, možete pronaći na 

službenim stranicama HSS-a, prije dolaska ju popuniti i potpisati kako bi se smanjila gužva na ulasku 

na strelište. Za sve one koji ne mogu sami osigurati Izjavu, biti će osigurana prije ulaska na strelište. 

Zbog svega navedenog molimo za strpljenje prilikom ulaska i ostavite si dovoljno vremena za 

formalne uvjete ulaska prije početka meča. 

7. Za eventualne informacije kontaktirajte telefonski, gđa Višnjica Kvesić, +385 95 905 27 04. 

   Organizator zadržava pravo promjene rasporeda natjecanja ovisno o pristiglim prijavama. 

 

S poštovanjem,        Zagrebački streljački savez 
         Stručna tajnica: Višnjica Kvesić 


