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POZIV ZA NATJECANJE 

Pozivamo Vas da učestvujete na 20. Turnir „Trofej SD Sveučilište - Zagreb“ koji će se održati 

u nedjelju, 18. listopada 2020. godine na strelištu „Vrapčanski potok“. Natjecanje je ekipno 

i pojedinačno. 

Natjecanje će se održati u disciplini PAP 7,62 mm 20+10 hitaca (20 hitaca precizno i 5+5 

hitaca brzo) na udaljenost 200 m i puškom 7,9 mm 20 ležeći na 300 m.  

Natjecanje  će se održati na elektronskim metama prema sljedećem preliminarnom 

rasporedu:  

 

 nedjelja, 18. 10. 2020. – puška 7,9 mm  

  I grupa                 10,00 sati          
  II grupa        11,15 sati        
  

Napomena: Vrijeme za probu i meč je 50 minuta. 

 

nedjelja, 18. 10. 2020. – PAP 7,62 mm 

   I grupa      13,00 sati                                                                                                                                             
   II grupa      14,00 sati        
  III grupa                          15,00 sati          
    

Napomena: Brzi dio gađa se odmah po završetku gađanja preciznog dijela svake 
grupe (svi istovremeno). 
Vrijeme za probu i precizni dio gađanja je 30 minuta.   
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 Učešće za nastup iznosi 80,00 kn po disciplini, a može se uplatiti neposredno prije 

nastupa ili na žiro-račun Streljačkog društva „Sveučilište“, Zagreb IBAN 

HR2923600001101320776 

 Svi natjecatelji moraju imati važeća liječnička uvjerenja.  

 Prijave se primaju do 15. listopada 2020. na adrese e-pošte: 

sd.sveuciliste.zgb@gmail.com i dstrukic@gmail.com                          

 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. 

 Prilikom ulaska na strelište, potrebno popuniti i vlastoručno potpisati Izjavu vezano uz 

COVID-19 kao evidenciju posjetitelja, ujedno će se prilikom predaje Izjave izmjeriti 

temperatura tijela, kao jedna od mjera HZJZ-a za pristup natjecanju. Izjavu, možete 

pronaći na službenim stranicama ZSS-a, prije dolaska popuniti i potpisati kako bi se 

smanjila gužva na ulasku na strelište. Za sve one koji ne mogu sami osigurati Izjavu, 

bit 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. 

 Telefonski upiti i informacije na mobitel +985915012463  

Napomena: Streljačka mjesta će se odrediti tek u subotu (ne znamo koja rade), a za 

pušku 7,9 će u prvoj grupi nastupati prvenstveno strijelci bliže Zagreba. Poželjno je 

ponijeti durbin za uočavanje broja streljačkog mjesta (na 300 m mete su jedna do 

druge, a na 200 m svaka druga meta). 

         Tajnik SD Sveučilište 

Dubravko Strukić, v.r. 
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