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ČLANICAMA ISSF-A I STRELJAČKIM KLUBOVIMA/DRUŠTVIMA  
 

 

Dragi streljački prijatelji,  

 

Počašćeni smo pozvati Vaš streljački klub/društvo na 44. TROFEJ MLADOSTI 2020, koji će se 

održati u Zagrebu 5. i 6. prosinca 2020. godine.  

44. Trofej Mladosti, odlukom IO Hrvatskog streljačkog saveza, određen je kao izborno natjecanje 

za sastav reprezentacije za Europsko prvenstvo zračnim oružjem 2021. godine. 

44. Trofej Mladosti održat će se u skladu s odredbama i uputama Nacionalnog stožera civilne 

zaštite RH u vezi pojave epidemije bolesti COVID-19, a koje će biti na snazi u trenutku 

natjecanja. Prema trenutno važećim uputama NSCV, natjecanje u zatvorenom prostoru 

može se održati bez publike i s najviše 50 prisutnih osoba uz pridržavanje epidemioloških 

mjera, tj. nošenja zaštitne maske i korištenje dezinfekcijskih sredstava. Budući da 

natjecatelji ne mogu koristiti zaštitnu masku tijekom natjecanja, potrebno je osigurati 

razmak od min 2 m ili fizičke prepreke između natjecatelja, a što će u konačnici odrediti i 

broj natjecateljskih grupa prema broju prijavljenih učesnika.  

Za vrijeme natjecanja u dvorani mogu biti prisutni natjecatelji grupe, njihovi treneri i 

stručno osoblje. Po završetku grupe natjecatelji trebaju napustiti dvoranu kako bi se izvršila 

dezinfekcija i dvorana pripremila za sljedeću grupu. 

Tradicionalno posluživanje hrane tijekom natjecanja neće biti organizirano, sukladno 

uputama NSCV za održavanje sportskih natjecanja. Zavisno od broja prijavljenih 

natjecatelja postoji mogućnost da se natjecanje organizira u jednom danu.  

Ukoliko će se, do vremena konačne prijave, primjenjivati mjere zabrane međunarodnog 

kretanja u zemljama u okruženju Republike Hrvatske, a koje su trenutačno na snazi, neće 

se održati međunarodno natjecanje i neće se dodjeljivati novčane nagrade. 

ROK ZA PRIJAVU/ODJAVU 

Zadnji dan prijave je petak, 20. studenoga 2020. godine do 23:59h  za natjecatelje iz RH putem 

IS HSS-a, a za inozemne natjecatelje putem obrasca za prijavu (Entry Form) na adresu e-pošte 

mladost.trophy@gmail.com. 

Odjave su moguće do kraja dana u ponedjeljak, 23. studenoga 2020. na adresu e-pošte 

mladost.trophy@gmail.com. 
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Nakon navedenog roka za odjavu, kotizacija će se naplatiti prema prijavljenom broju natjecatelja. 

Konačan raspored će biti objavljen 25. studenoga 2020. na mrežnim stranicama Trofeja Mladosti, 

Zagrebačkog streljačkog saveza i Hrvatskog streljačkog saveza. 

IZNOS KOTIZACIJE I NAČIN UPLATE 

U slučaju održavanja međunarodnog natjecanja: 

-  30,00 EUR po natjecatelju 

U slučaju održavanja domaćeg natjecanja: 

-  100,00 kn po natjecatelju 

Troškove kotizacije za sve hrvatske natjecatelje snosi Hrvatski streljački savez. 

 

IBAN: HR1424020061100817953 

BANKA: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, HR-51000 Rijeka 

SWIFT (BIC): ESBCHR22 

 

OSOBA ZA KONTAKT  

Dragutin Vrbek, direktor natjecanja, GSM: +385 91 3650548 ; e-mail: mladost.trophy@gmail.com 

 

STRELJANA  

Natjecanje će se održati u streljani dvorane II Doma sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 

na 50 streljačkih mjesta na SIUS elektronskim uređajima.  

 

SMJEŠTAJ 

Smještaj rezerviraju natjecatelji prema vlastitom izboru, a zbog blizine streljane preporučujemo: 

Hotel Laguna, +385(0)13047000; info@hotel-laguna.hr 

 

PRAVILA NATJECANJA I SLUŽBENO OSOBLJE 

Na natjecanju se primjenjuju ISSF Pravila natjecanja, a u slučaju problema u interpretaciji Pravila 

primjenjuju se Pravila na engleskom jeziku. Članovi Žirija su iskusni suci s ISSF licencom. 

 

JEZIK  

Službeni jezik na natjecanju je engleski u slučaju održavanja međunarodnog natjecanja, odnosno 

hrvatski u slučaju održavanja domaćeg natjecanja.  

 

 

Očekujući Vašu prijavu za nastup na ovom tradicionalnom natjecanju,  

želimo Vam dobro zdravlje i sretan dolazak u Zagreb! 

 

 

Organizacijski odbor  

44. TROFEJA MLADOSTI 2020 

Nikola Dragaš, predsjednik 

 

 

 

Dobro došli u Zagreb ! 
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