
PRAVILA 

ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU 1. HRVATSKE LIGE HSSOI 

U GAĐANJU ZRAČNIM ORUŽJEM 

 

1 UVODNE ODREDBE 

 

1.1 Naziv natjecanja je „1. Hrvatska liga HSSOI“ u gađanju zračnim oružjem. 

1.2 Pravila za organizaciju i provedbu 1. Hrvatske lige HSSOI u gađanju zračnim oružjem reguliraju 

organizaciju i provedbu 1. Hrvatske lige HSSOI. 

1.3 1. Hrvatska liga HSSOI organizira se u skladu s Tehničkim pravilima ISSF-a, IPC-a te ovim 

Pravilima.  

 

2 STRELJAČKE DISCIPLINE 

 

2.1 1. Hrvatska liga HSSOI organizira se u sljedećim disciplinama i kategorijama: 

SH0: 

 10 m zračni pištolj – muški/žene 

 10 m zračna puška – muški/žene 

SH1: 

 P1: 10 m zračni pištolj – muški 

 P2: 10 m zračni pištolj – žene 

 R1: 10 m zračna puška – muški 

 R2: 10 m zračna puška – žene 

 R3: 10 m zračna puška – muški/žene 

SH2: 

 R4: 10 m zračna puška – muški/žene 

 R5: 10 m zračna puška – muški/žene 

 

2.2 Izuzev ovih disciplina, Izvršni odbor HSSOI može donijeti odluku o organizaciji kola lige s 

dodatnim disciplinama i kategorijama ukoliko za to postoji mogućnost ili potreba. 

2.3 Ukoliko mogućnosti streljane ili neke druge okolnosti ne dozvoljavaju održavanje natjecanja u 

svim disciplinama navedenima u članku 2.1, Izvršni odbor HSSOI može donijeti  odluku da se 

natjecanje održi samo u disciplinama za koje postoji ta mogućnost. 
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3 PRAVO SUDJELOVANJA 

 

3.1 Pravo sudjelovanja u 1. Hrvatskoj ligi HSSOI imaju registrirana streljačka društva (klubovi) sa 

svojim natjecateljima koji su registrirani u HSSOI, imaju urednu podmirenu članarinu i važeća 

liječnička uvjerenja. 

3.2 Jedan natjecatelj ili natjecateljica može nastupiti samo za jedno društvo (klub) u tijeku jedne 

natjecateljske sezone. 

3.3 Prijave za sudjelovanje u 1. Hrvatskoj ligi HSSOI dostavljaju streljačka društva (klubovi) u ured 

HSSOI najkasnije 2 dana prije početka natjecanja, elektronskom poštom, ako nije drugačije 

određeno. 

 

4 ORGANIZACIJA NATJECANJA 

 

4.1 Natjecanje se održava u 5 (pet) kola, organiziranih sistemom turnira. Natjecanje u disciplini 10 

m zračna puška može se organizirati odvojeno od natjecanja u disciplini 10 m zračni pištolj radi 

skraćivanja trajanja natjecanja, ovisno o kapacitetu streljane u kojoj se natjecanje održava.  

4.2 Bodovi za plasman osvajaju se na svakom pojedinom kolu 1. Hrvatske lige HSSOI. Broj bodova 

određuje se prema broju natjecatelja iz članka 2.1 ovih Pravila, gdje je najmanje moguće 

ostvariti 1 (jedan) bod.  

4.3 Jednaki rezultat u pojedinom kolu razrješuje se prema Pravilima ISSF-a, odnosno IPC-a. 

4.4 U slučaju jednakog broja bodova za dva ili više natjecatelja na kraju natjecanja odlučujući je 

ukupan zbroj pogođenih krugova iz svih kola 1. Hrvatske lige HSSOI. Ako se niti nakon toga ne 

može utvrditi plasman, bolji je natjecatelj koji je ostvario bolji rezultat u zadnjem kolu.  

4.5 Da bi natjecatelj ostvario plasman, mora nastupiti na najmanje 4 od 5 održanih kola lige. 

4.6 Izostanak s nastupa priznaje se samo uz valjanu i na vrijeme dostavljenu dokumentaciju. 

 

 

5 ORUŽJE I STRELJIVO 

 

5.1 Na natjecanjima 1. Hrvatske lige HSSOI dozvoljena je upotreba oružja i streljiva prema 

Tehničkim pravilima ISSF-a te IPC-a za 10 m zračnu pušku i 10 m zračni pištolj. 
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6 STRELJANE I OSTALI UVIJETI 

 

6.1 Za provedbu 1. Hrvatske lige HSSOI mogu se koristiti samo streljane na 10 metara opremljene 

u skladu s Tehničkim pravilima za sve streljačke discipline ISSF-a, IPC-a i Pravilima natjecanja 

HSSOI-a.  

6.2 1. Hrvatska liga HSSOI može se održavati na streljani od minimalno 10 streljačkih mjesta.  

6.3 Organizator je dužan koristiti mete koje odgovaraju Tehničkim pravilima ISSF-a. 

 

7 NAGRADE 

 

7.1 Organizator natjecanja obvezan je osigurati nagrade svim sportašima osvajačima prva tri 

mjesta u ukupnom poretku, na kraju zadnjeg (petog) kola. 

 

8 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

8.1 Ova Pravila usvojena su na 33. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog streljačkog saveza osoba s 

invaliditetom, održanoj dana 11. prosinca 2016. godine, a primjenjuju se od natjecateljske 

sezone 2016/2017. Izmjene i dopune Pravila usvojene na 38. sjednici Izvršnog odbora, održanoj 

21. prosinca 2017. 

 

 
 
Zagreb, prosinac 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tajnik HSSOI,                                                                                                                                                       Predsjednik HSSOI, 
Antonio Catinelli                                                                                                                                                          Mario Sačer 
 
 


