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Hrvatski streljački savez
Zagreb, listopad 2020.

Na svojoj sjednici održanoj 06. listopada 2020. godine, Strukovni savjet HSS-a utvrdio je izborna natjecanja i kriterije za nastup u hrvatskoj
reprezentaciji u ISSF disciplinama zračna i malokalibarska puška/pištolj u sezoni 2020./2021.

ZRAČNO ORUŽJE
Prvenstvo Europe


Da bi sportaš kandidirao za nastup na Prvenstvu Europe u zračnom oružju mora zadovoljiti sljedeće kriterije:
IZBORNA
NATJECANJA

1.
2.
3.
4.
5.

44. Trofej Mladosti (5.12.-6.12.2020.)
Grand Prix Osijeka (19.-20.12.2020.)
3. kolo I. Walther lige (19.-20.12.2020.)
ISSF Grand Prix, Ruše, Slovenija (13.-17.01.2021.)
4. Kolo I. Walther Hrvatske lige (23.01.-24.01.2021)



Izborna natjecanja: Izborna natjecanja smatraju se turnirima „A“ kategorije te su kandidati za reprezentaciju na istima dužni
pojedinačno ostvariti minimalno 2 A norme od 5 nastupa.



Nakon održanih izbornih natjecanja, međunarodno natjecanje H&N Minhen može poslužiti kao izlučno natjecanje za određivanje 3.
člana ekipe u bilo kojoj kategoriji i/ili disciplini za Europsko prvenstvo (samo u slučaju ispunjenog jednakog broja A/B normi).



Od 5 izbornih natjecanja svaki kandidat za reprezentaciju mora ostvariti minimalno 4 nastupa. Ukoliko se bilo koje natjecanje ne održi ili
rizik od infekcije COVID-19 bude povećan, prihvatit će se minimalno 3 nastupa.
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Nastupi na izbornim natjecanjima rangirat će se prema sljedećim kriterijima:
-

Više ispunjenih „A“ normi
Više ispunjenih „A“ + „B“ normi

Minimalni uvjeti za nastup na Europskom prvenstvu (pojedinačno i ekipno):
Pojedinačno – ispunjene 2A norme.
Ekipa:
1.
Član – 2A norme
2.
Član – 1A + 1B norme
3.
Član – 2B norme
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Svjetski kupovi
Da bi sportaš kandidirao za odlazak na svjetske kupove na zračnom oružju, potrebno je ostvariti 2A norme na izbornim natjecanjima za EP. Uz
navedena izborna natjecanja, za nastup na svjetskim kupovima gledat će se rezultati sa H&N Minhen 2021. (2 nastupa) i s Europskog prvenstva
2021.


Juniori/juniorke mogu nastupiti na seniorskim svjetskim kupovima samo pod uvjetom da su na svojim nastupima ostvarili seniorske
norme i ispunili uvjete sukladno ovim kriterijima.

Svjetsko juniorsko prvenstvo


Da bi sportaš kandidirao za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Peruu na zračnom oružju, potrebno je ostvariti minimalno 2A
norme na izbornim natjecanjima u 2021.:
o
o
o
o

EP 10m 2021
Finale Kupa Hrvatske 2021
Juniorsko prvenstvo Hrvatske 2021.
Meeting of Shooting Hopes, Plzen 2021. Ili Juniorski svjetski kup Suhl 2021.

Ostala međunarodna natjecanja
C norma - minimum norma za odlazak na međunarodna natjecanja i to samo za juniore.
B norma – minimum norma za odlazak na međunarodna natjecanja.
VAŽNO!! – Evidentni olimpijski kandidati za Olimpijske igre Tokyo 2021 smatraju se evidentnim hrvatskim reprezentativcima i za njih ne
vrijede gore navedeni kriteriji. Oni će nastupati na svim natjecanjima u sezoni 2020./2021. sukladno svojim planovima i programima.

3

USVOJENO
6. SJEDNICA IO
14.10.2020.

MALOKALIBARSKO ORUŽJE
1. Da bi sportaš kandidirao za nastup na svjetskim kupovima i Europskom prvenstvu u MK disciplinama, mora nastupiti na sljedećim
natjecanjima:
IZBORNA
NATJECANJA



1. 1. MK turnir
2. 2. MK turnir

Izborna natjecanja: Da bi sportaš kandidirao za nastup na Europskom prvenstvu u Osijeku dužan je ostvariti minimalno 2B norme.
Uvjeti za odlazak na SK u 2021.
 SK - 1A + 1B norma



Za obračun normi na malom kalibru, uz gore navedena 2 (dva) MK turnira gledat će se nastupi na međunarodnim natjecanjima,
svjetskim seniorskim kupovima i Europskom prvenstvu u 2019. i 2020. godini.



Uz izračun normi za navedena natjecanja, međunarodno natjecanje Grand Prix Osijeka i Grand Prix of Liberation 2021, Plzen može
poslužiti kao dodatno natjecanje za određivanje putnika za Svjetski kup Baku.



Nastupi na izbornim natjecanjima rangirat će se prema sljedećim kriterijima:
- Više ispunjenih „A“ normi
- Više ispunjenih „A“ + „B“ normi

VAŽNO!! – Evidentni olimpijski kandidati za Olimpijske igre Tokyo 2021 smatraju se evidentnim hrvatskim reprezentativcima i za njih ne
vrijede gore navedeni kriteriji. Oni će nastupati na svim natjecanjima u sezoni 2020./2021. sukladno svojim planovima i programima.
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2. Da bi sportaš kandidirao za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Peruu u malom kalibru mora nastupiti na sljedećim
natjecanjima u 2021. godini:

KVALIFIKACIJSKA
NATJECANJA
IZBORNA
NATJECANJA

1.
2.
3.
4.

1. 1. MK turnir
2. 2. MK turnir
3. 3. MK turnir
Prvenstvo Hrvatske seniori/ke
4. MK turnir
Meeting of Shooting Hopes, Plzen ili Juniorski svjetski kup Suhl
Prvenstvo Hrvatske juniori/ke



Kvalifikacijska natjecanja: Kvalifikacijska natjecanja na početku sezone smatraju se turnirima B kategorije, te su kandidati za
reprezentaciju dužni ostvariti minimalno 1C normu kako bi ušli u obzir za odabir reprezentacije na izbornim natjecanjima. Nakon
kvalifikacijskog dijela natjecanja, napravit će se liste kandidata za reprezentaciju u svim kategorijama (maksimalno 10 sportaša
po kategoriji i disciplini) čiji će se rezultati razmatrati u izbornom periodu. Ukoliko sportaš na kvalifikacijskim natjecanjima nije
ispunio minimalno C normu, neće ući na listu potencijalnih kandidata za reprezentaciju.



U svrhu razvoja i deficita sportaša na malokalibarskim disciplinama, C norme će se iznimno uzimati u obzir za nastup na
Europskom prvenstvu na sljedeći način:

Minimalni uvjeti za nastup na EP Osijek – MK:
Pojedinačno – ispunjene 2B norme
Ekipa:
1.
Član – 2B norme
2.
Član – 1B + 1C norma
3.
Član – 1C norma
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Minimalni uvjeti za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu u MK disciplinama (pojedinačno i ekipno u) Peruu:
Ispunjena 1A + 1B norma.
NAPOMENE:
C norma - minimum norma za odlazak na međunarodna natjecanja i to samo za juniore. Seniori moraju ostvariti minimum B normu za nastup u
hrvatskoj reprezentaciji na međunarodnim natjecanjima. C norma se neće uzimati u obzir za seniore.
Ostvarenim normama smatraju se oni nastupi koji su se dogodili do trenutka finalne prijave za određeni svjetski kup, europsko i/ili svjetsko
prvenstvo. Ostvarena norma NIJE GARANCIJA za ulazak u sastav reprezentacije. Ona je preduvjet kako bi određeni sportaš ostvario status
kandidata za reprezentaciju.
Na europskim i svjetskim prvenstvima, svjetskim kupovima i europskom olimpijskom kvalifikacijskom turniru nije moguće nastupiti o trošku
kluba. Sve nastupe u reprezentaciji na navedenim natjecanjima financira Hrvatski streljački savez uz uvjet ispunjenih kriterija sukladno gore
navedenom.

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ
Predsjednik:
Hubert Kišpal, dipl.ing.
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