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Streljačka društva
ŠSK „DUB" MALINSKA, SD „DUBRAVA 1094", SK “IVANIĆ”“IVANIĆ GRAD,
SK „PREDIONICA“ KLANJEC, SK „POŽEGA” POŽEGA, SD „STRIJELAC“
KRUŠLJEVO SELO, SD „VELIKO TRGOVIŠĆE“

Hrvatski streljački savez
Zagrebački streljački savez

Predmet:

Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field za kadete i
juniore
1. Kup Grada Oroslavlja 2022

Prvo građansko samostrelsko društvo "Zagreb" i Grad Oroslavlje organizatori su Prvenstva
Hrvatske u gađanju samostrelom Field u konkurenciji kadeta i juniora u subotu i nedjelju 25-26.
lipnja 2022. godine.
Pokrovitelji natjecanja su Hrvatski streljački savez i Zagrebački streljački savez.
Suorganizatori natjecanja su Turistička zajednica Grada Oroslavlje, te streljačka društva
„Strijelac“ Krušljevo selo, „Veliko Trgovišće“ iz istoimenog mjesta i „Dubrava 1094“ iz Dubrave.
Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field za kadete i juniore, te 1. Kup Grada Oroslavlja
2022, prema slijedećem rasporedu:
Subota 25.06.2022.
09:30

Svečanost otvaranja natjecanja

09:45

1. Kup Oroslavlja 2022.
Ekipno i pojedinačno Klasik

15:00

Proglašenje pobjednika

Nedjelja 26.06.2022.
09:30

Match Play - eliminacije

11:30

Match Play - borbe za medalje

14:00

Proglašenje pobjednika

Osnovne propozicije:
»

Natjecanje je u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji u kategorijama kadeti i juniori i provoditi
će se prema pravilniku IAU (Međunarodna samostrelska unija), te pravila Hrvatskog
streljačkog saveza.
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»

»

»

»

Natjecanje će se provesti na streljani Streljačkog društva „Strijelac“ iz Krušljevog Sela,
Streljana S.D. "Strijelac" Krušljevo Selo 103, 49243, Krušljevo Selo koje svojom veličinom i
sigurnosnim prostorima iza i bočno zadovoljava sve uvijete iz točke 6. Općih pravila za
organizaciju natjecanja Hrvatske, te IAU Pravilnika.
Gađanje će se provoditi u pravcu jugo-istok, prema skici u privitku dopisa. Na streljani će biti
postavljeno 20 streljačkih meta, tako da postoji mogućnost provođenja natjecanja po sistemu
A i B.
Natjecanje će se održati na šumom okruženoj streljani podno Zagrebačke gore, na plastičnogumenim metama Streljačkog društva „Veliko Trgovišće“. Papirna je meta IAU službena
meta od tvrtke Krüger.
Za prva tri natjecatelja u svakoj kategoriji osigurane su medalje Hrvatskog streljačkog saveza
i prigodne nagrade organizatora Grada Oroslavlja. Prve tri ekipe (mješovite ekipe) osvajaju
pehare Hrvatskog streljačkog saveza, a članovi ekipa medalje koje će također osigurati
Hrvatski streljački savez. Strijelac sa najboljim rezultatom natjecanja discipline Klasik dobiva
nagradu 1. Kupa Grada Oroslavlja.

»

Pravo nastupa imaju svi u HSS-u registrirani strijelci sa valjanom streljačkom iskaznicom i
liječničkom potvrdom ne starijom od 6 mjeseci.

»

Zbog povećeg interesa javnosti (TV, novinari i gledaoci) i značaja samog natjecanja
(Prvenstvo Hrvatske) molim natjecatelje da budu dolično obučeni u bijelu odjeću (ne u
trapericama).
Osigurana je prisutnost zapisničara, natjecatelja streljačkih društava „Strijelac“ iz Krušljevog
sela, „Veliko Trgovišće“ i PGSD „Zagreb“.
Kao signalizacija će se koristiti semafor Streljačkog društva „Veliko Trgovišće“.
Na streljani je osigurano dovoljno parkirnih mjesta.
Kotizacija po učesniku za obje discipline iznosi 200,00 kuna i treba se uplatiti na račun Prvog
građanskog samostrelskog društva „Zagreb“: HR3924020061100126669.

»
»
»
»
»

Za sve natjecatelje, trenere i organizatore osigurana je prehrana oba dana natjecanja i voda za
piće.

»

Smještaj je moguće organizirati u hotelu „Zagi“ na adresi Milana Prpića 46, 49243 Oroslavlje,
e-mail info@zagi.hr, telefon 049284666.

»

Prijave: Zaključno sa četvrtkom 23.06.2022. preko IS-sustava HSS-a do 24:00 sata.

U privitku dopisa možete potražiti Plakat, Znak Prvenstva Hrvatske, Pozivnicu i Skicu orjentacije
streljane.
Veselimo se novom susretu u području Grada Oroslavlja, vratima Hrvatskog zagorja, bogate
povijesti i ljepote.
Sa štovanjem,
Dragutin Vrbek
Predsjednik
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