
 

 

SVIM KLUBOVIMA 

ISTARSKE ŽUPANIJE 

Rovinj, 16. ožujka 2023. 

 

Predmet: Poziv na natjecanje – 1.kolo Istarske lige VK Pištolj 25m i VK Revolver 25m 

 

Pozivamo sve klubove sa područja Istarske županije na natjecanje u gađanju VK Pištoljem 25m 

10+10 i VK Revolverom 25m 10+10 - 1.kolo Istarske VK Lige. 

Natjecanje će se održati u subotu 25. ožujka 2023. godine sa početkom u 9:00 sati na streljani u Vižinadi, 

Ritošin Brig, civilno strelište Ritoša Target. Natjecanje će se odvijati na papirnate mete (5 streljačkih 

mjesta). Prijavu nastupa izvršiti isključivo putem ON-LINE sustava HSS-IS, najkasnije do četvrtka 23. 

ožujka 2023. godine 23:59. Odjave moguće najkasnije do četvrtka 23. ožujka 2023. godine 23:59. 

Svi natjecatelji moraju biti registrirani pri HSS-u za sezonu 2022/23. godinu i imati registracijske oznake 

tijekom natjecanja, kao i člansku iskaznicu kluba za koji nastupaju i važeće liječničko uvjerenje (ne 

starije od 6 mjeseci). Također, svi natjecatelji moraju imati oružani list ili odobrenje za nabavku oružja, 

ili za posuđeno klupsko oružje Član Kluba mora imati: potvrdu kluba o posuđivanju klupskog oružja 

temeljem čl.36 i čl.37 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN94/18) i dokaz nadležne 

Policijske postaje ili Policijske uprave o ispunjenju uvjeta iz čl.11 st.2 gore navedenog Zakona. 

Natjecanje će se održati prema pravilima Hrvatskog streljačkog saveza: http://www.hrvatski-

streljacki.hr/dokumenti/dokumentacija/HSS%20-%20Pravila%20natjecanja%20HSS%202022.pdf 

Kotizacija za učestvovanje na natjecanju iznosi 20,00 EUR po disciplini, a istu je potrebno uplatiti do 

dana natjecanja na žiro račun Streljačkog Saveza Istarske Županije, ERSTE Banka, IBAN: 

HR2724020061101070598. Opis plaćanja: Kotizacija za 1.kolo – „naziv kluba“. Račun će biti izdan 

naknadno, na osnovu prijavljenih strijelaca, a ukoliko strijelci ne nastupe kotizacija se ne vraća!  

Organizator zadržava pravo promjene rasporeda natjecanja ovisno o pristiglim prijavama, 

raspored će biti objavljen na stranicama https://hss-csf.hr/  

Za eventualne informacije kontaktirajte telefonski na broj +385 99 480 9837, Sanela, ili na email 

adresu: tajnik@ssiz.hr 

Sanela Babić Šimić 

Tajnik SSIŽ 


