ZAGREBAČKI STRELJAČKI SAVEZ
Oboj 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 98 701 799
E-mail: novizsss@gmail.com
Web: www.zsa.hr
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Zagreb, 04.09.2020.
Br. 01/68/2020. – P
Hrvatski streljački savez
Streljačka društva u Hrvatskoj
Predmet: Poziv – Prvenstvo Hrvatske serijska zračna puška za kadete i kadetkinje
U organizaciji Zagrebačkog streljačkog saveza održat će se u nedjelju, 20.09.2020. godine Prvenstvo
Hrvatske u disciplini 10m serijska zračna puška za kadete i kadetkinje.
Natjecanje će se održati na AS Vrapčanski potok, Vrapčanska cesta bb, na elektronskim metama.
PRELIMINARNI RASPORED NATJECANJA:
Nedjelja
20.09.2020.
Grupa
1. grupa

OTVARANJE

2. grupa
3. grupa

4. grupa

5. grupa

6. grupa

Disciplina

Poziv na liniju

Proba početak

Meč početak

Meč kraj

10m zračna
puška
KADETI

9:00

9:15

9:30

09:55

10:20

10:35

10:50

11:15

11:30

11:45

12:00

12:25

12:40

12:55

13:10

13:35

13:50

14:05

14:20

14:45

15:00

15:15

15:30

15:55

NATJECANJA
10m zračna
puška
KADETI
10m zračna
puška
KADETI
10m zračna
puška
KADETKINJE
10m zračna
puška
KADETKINJE
10m zračna
puška
KADETKINJE

10:00

FINALE KADETI: 16:45 (PRVI FINALNI HITAC)
FINALE KADETKINJE: 17:30 (PRVI FINALNI HITAC)
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Napomene:
1. Prilikom nastupa potrebno je imati streljačku iskaznicu i važeće registracijske oznake.
2. Prijavu za natjecanje molimo izvršite putem IS HSS-a, najkasnije do srijede 16.09.2020. godine do
23:59 sati.
3. Odjava natjecatelja može se izvršiti do četvrtak, 17.09.2020. do 12,00 sati, nakon čega će na web-u
HSS-a biti objavljene startne liste.
4. Sukladno mjerama HOO iz redovnog programa trošak kotizacija za državna prvenstva do kraja
godine snosi HSS.
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. Organizator je osigurao prehranu u sklopu objekta, sukladno preporukama HZJZ-a.
7. 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.
Hvala na razumijevanju.
Za eventualne informacije kontaktirajte telefonski gospođu Višnjica Kvesić, tajnicu ZSS-a na
+385 095 905 27 04.
Organizator zadržava pravo promjene rasporeda natjecanja ovisno o pristiglim prijavama.

za Zagrebački streljački savez
Stručna tajnica:

Višnjica Kvesić, prof.

