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Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza na temelju točke 10.1. Općih pravila za
organizaciju prvenstava Hrvatske, Odluke o izboru organizatora natjecanja u organizaciji
Hrvatskog streljačkog saveza i usvojenog Kalendara natjecanja za 2017. godinu
objavljuje

NATJEČAJ
za organizaciju natjecanja
PRVENSTVO HRVATSKE, KUPOVI i KRITERIJSKI TURNIRI
u 2017. godini
1.

PRVENSTVA HRVATSKE 2017.
02.04.2017.
FIELD-IR 1200
12. PRVENSTVO HRVATSKE dvorana 18 m
17.06.-18.06.2017.
FIELD-IR 1800
22. PRVENSTVO HRVATSKE + izborno za SP

2.

KUPOVI I KRITERIJSKI TURNIRI
21.05.2017.
FIELD-IR 900
Kriterijski turnir
23.06.-25.06.2017.
FIELD-IR 1800
22. CROATIA CUP + izborno za SP

Organizacija ovih natjecanja povjerava se streljačkim organizacijama na temelju
provedenog natječaja. Na natječaju imaju pravo sudjelovati županijski i gradski streljački
savezi, koji su udruženi u Hrvatski streljački savez, kao i streljačke udruge iz županija gdje
nema županijskog streljačkog saveza, a koji ispunjavaju uvjete iz Općih pravila za
organizaciju prvenstava Hrvatske i Odluke o izboru organizatora natjecanja u organizaciji
Hrvatskog streljačkog saveza.
Kandidati za organizaciju ovih natjecanja u prijavi za natječaj obvezni su navesti:
mjesto održavanja natjecanja,
podatke o streljani u smislu točke 6. Općih pravila za organizaciju natjecanja Hrvatske,
pobliže uvjete smještaja i ishrane natjecatelja s orijentacijskim cijenama, iznos
kotizacije po nastupu,
prometne veze s mjestom održavanja natjecanja,
izjavu da u slučaju povjeravanja organizacije u roku od 30 dana s Hrvatskim streljačkim
savezom zaključe ugovor u kome će biti navedene obveze organizatora.
Prijave za natječaj podnose se Izvršnom odboru Hrvatskog streljačkog saveza, 10000
Zagreb, Livadićeva 22 – preporučenom poštom, faksom, e-mailom ili neposredno do 24.
listopada 2016. godine.
Prijave poslane iza toga roka kao i nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti
u razmatranje.
Hrvatski streljački savez će svim sudionicima natječaja poslati obavijesti o
organizatorima natjecanja u roku 15 dana od dana donošenja odluke.
Za Hrvatski streljački savez
Predsjednik:
Hubert Kišpal, dipl.ing.

