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                           Hrvatski streljački savez 

                         Zagreb, prosinac 2018. 

 

Na svojoj sjednici održanoj 11. Prosinca 2018. Godine, Strukovni savjet HSS-a utvrdio je izborna natjecanja i kriterije za nastup u hrvatskoj 
reprezentaciji u ISSF disciplinama zračna puška/pištolj u 2019. godini 

Izborna natjecanja za EP i SK: 
 

PRVA FAZA 1. 1. Kolo I. A Hrvatske lige (03.-04.11.2018.) – 1 nastup 
2. Turnir Sv. Martina (17.-18.11.2018.) – 1 nastup 

DRUGA FAZA 3. 42. Trofej Mladosti (01.-02.12.2018.) – 1 nastup 
4. Grand Prix Osijeka i  3. Kolo I. A Hrvatske lige (15.-16.12.2018.) – 2 nastupa 
5. Međunarodno natjecanje, Ruše, Slovenija (11.-13.01.2019.) – 2 nastupa 

 
• Da bi ušao u izbor za nastup na PE i SK, svaki kandidat za reprezentaciju mora nastupiti na minimalno 4 (četiri) izborna natjecanja. Na 

zadnja 3 izborna natjecanja treba postići 2 A norme od 5 nastupa. U izboru za nastup na Prvenstvu Europe u Osijeku (16.-25.3.2019.) 
druga faza ima prednost ispred prve. Nakon 5 izbornih natjecanja, u obzir će se uzeti 4 najbolja rezultata (odnosno prosjek boljih 
rezultata). Dakle, svi rezultati će se nakon izbornih natjecanja rangirati prema: 
- Više ispunjenih „A“ normi  
- Više ispunjenih „A“ + „B“ normi 
- prosjek 4 najbolja rezultata sa izbornih natjecanja (kod istog prosjeka prednost ima zadnji izborni rezultat)  

 
• Strijelci sa ispunjenim uvjetima su evidentni kandidati za europsko prvenstvo zračnim oružjem u Osijeku (ožujak 2019.)  
• Odluku o članovima reprezentacije, a na prijedlog Strukovnog savjeta i Direktora reprezentacije, donosi Izvršni odbor. Sve troškove 

reprezentacije na EP financira HSS. 
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Minimalni uvjeti za nastup na Europskom prvenstvu u Osijeku (pojedinačno i ekipno): 
Pojedinačno – ispunjene 2A norme.  
Ekipa: 
1. Član – 2A norme 
2. Član – 2B norme 
3. Član – 2B norme 

             Uvjeti za odlazak na SK u 2019. 

• SK (bilo u ili van Europe) - 2A norme – financira HSS 100% 
• SK (bilo u ili van Europe) - 1A i 1B – financira HSS 50% 
• SK (u Europi) – 2B norme – financiranje kluba 100% 

Što se tiče financiranja odlazaka na SK  u 2019.g. Strukovni savjet predlaže IO da razmotri i mogućnost refundiranja troškova klubovima ukoliko 
njihov reprezentativac koji je išao na natjecanje o trošku kluba, ostvari normu koja mu osigurava djelomično ili potpuno financiranje HSS-a.  

C norma - minimum norma za odlazak na međunarodna natjecanja (osim SK, SP i EP) uz financiranje kluba i to samo za juniore. C norma se 
neće uzimati u obzir za seniore. 

Za nastup na SK u 2019. godini na zračnom oružju gledaju se izborna natjecanja za EP u Osijeku 2019. Pri izradi plana nastupa reprezentacije na 
seniorskim svjetskim kupovima u 2019. Godini, Strukovni savjet uzet će u obzir i rezultate ostvarene na EP, SK i SP u 2018.  

O uvjetima i kriterijima nastupa za reprezentaciju u 2019. Godini u malom kalibru i svemu ostalom što se tiče zračne sezone nakon EP u 
Osijeku, Strukovni savjet donijet će kriterije i dodatne zaključke do kraja siječnja 2019.  
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