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Temeljem članka 34. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza te članka 4. točke 
1. Podtočke 3. Propisnika Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike 
Hrvatske, Izvršni odbor Hrvatskog školskog sportskog saveza na sjednici održanoj 
19.2.2019. godine donio je 

 
Propozicije Otvorenog Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih 

škola Republike Hrvatske streljaštvu 
 

 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

1  Hrvatski školski sportski savez (u daljnjem tekstu: HŠSS) ustrojava natjecanja, 
donosi Propozicije Otvorenog Državno prvenstvo osnovnih škola Republike Hrvatske 
u streljaštvu (u daljnjem tekstu: Prvenstvo) i Vremenik Prvenstva. 

2 Ovim Propozicijama određuju se: 
 

 opće i posebne odredbe organizacije, provedbe i održavanja Prvenstva. 
 
3 Prvenstvo organizira i provodi Hrvatski školski sportski savez u suradnji s Hrvatskim 

streljačkim savezom. 

Članak 2. 

 
 Svi sudionici (natjecatelji, mentori, voditelji, suci, predsjednici Natjecateljskih 

povjerenstava, povjerenstva, komisije itd.) Prvenstva dužni su pridržavati se odredbi 
koje ove Propozicije određuju te odredbi Disciplinskog pravilnika HŠSS-a. 

 

Članak 3. 
 

1 Sva pitanja vezana uz financiranje Prvenstva definirana su člankom 4. Propisnika 
Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, odnosno 
Hrvatski streljački savez će financirati tehničku organizaciju samog natjecanja 
(sportske terene, dvorane ili borilišta, suce i delegate, eventualno potrebne rekvizite i 
opremu), a HŠSS će snositi troškove medalja, pehara te plaketa. 

2 Škole koje namjeravaju sudjelovati na Prvenstvu same snose trošak prijevoza na 
Prvenstvo, eventualni smještaj i dnevnice voditelja. 

 
 
 
 
 

 



1.1. PRAVO NASTUPA I PRIJAVE 
 

Članak 4. 
 

1 HŠSS će poslati poziv na sudjelovanje na Otvorenom Državnom prvenstvu školskih 
sportskih društava osnovnih škola Republike Hrvatske u streljaštvu svim školama RH. 

2 Pravo nastupa na Otvorenom Državnom prvenstvu školskih sportskih društava osnovnih 
škola Republike Hrvatske u streljaštvu imaju učenice i učenici osnovnih škola koji su na 
dan nastupa navršili devet (9) godina starosti (članak 35. st. 7. Zakona o nabavi i 

posjedovanju oružja građana (NN 94/2018)). 
3 Osnovne škole izvršit će prijavu nastupa ekipa učenica i učenika sukladno članku 6., 

stavku 1. ovih Propozicija. 
4 HŠSS može produžiti rok Prijave ali ne duže od tri (3) dana. 

 
Članak 5. 
 

Pravo nastupa na Prvenstvu imaju sve osnovne škole Republike Hrvatske, odnosno za 
ekipu Školskog sportskog društva smiju nastupiti učenici koji imaju status redovito 
upisanog učenika škole za koju nastupaju i to prema važećem Zakonu o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 

Članak 6. 
 

1 Škole koje namjeravaju sudjelovati na Prvenstvu dužne su poslati Prijavni list 
HŠSS-u isključivo putem internetske aplikacije na mrežnim stranicama HŠSS-a 
(https://prijava.skolski-sport.hr/Prijava/Home), najkasnije deset dana prije održavanja 
natjecanja. 

2 Popunjen elektronički obrazac Prijavnog lista škola je dužna otisnuti i tako otisnut 
Prijavni list ovjeriti potpisom ravnatelja i pečatom škole te potpisom liječnika i 
njegovim pečatom. 

3 Ovjeren Prijavni list mentor/voditelj ekipe nosi sa sobom na Otvoreno prvenstvo 
osnovnih škola u streljaštvu. 

4 Učenici s kojima mentor/voditelj dolazi na natjecanje obavezno moraju biti upisani u 
Prijavni list prethodno poslan HŠSS-u, odnosno niti jedan učenik koji nije upisan u 
prethodno poslan Prijavni list neće imati pravo nastupa. 

5 Na samom natjecanju mentor/voditelj ekipe pokazuje Prijavni list s učenicima koji 
će se natjecati. 
 

Članak 7. 

 
1 Pravovaljanim dokumentom, kojim se potvrđuje da su prijavljeni učenici u statusu 

redovitih učenika škole i mentor ili voditelj određen od strane ravnatelja, smatra se 
Prijavni list, ovjeren potpisom ravnatelja i pečatom škole. 

2 Na natjecanju je dozvoljeno prisustvo jednog mentora ili voditelja. 
3 Mentor je učitelj odnosno nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture koji obavezno mora 

biti djelatnik škole koja sudjeluje na natjecanjima u organizaciji HŠSS-a i 
zadovoljava uvjete iz članka 59. i  60. Zakona o sportu. 

4 Voditelj je osoba koja je također djelatnik škole koja sudjeluje na natjecanjima u 
organizaciji HŠSS-a, ali ne mora biti učitelj odnosno nastavnik tjelesne i zdravstvene 
kulture već je učitelj odnosno nastavnik nekog drugog predmeta. 



5 Voditelj može biti osoba koja je vanjski suradnik, ali ta osoba mora zadovoljavati 
uvjete iz članka 59. i 60. Zakona o sportu. 

6 Na Prijavnom listu obavezno mora biti naveden mentor/voditelj. 
 

 
Članak 8. 

 
1 Na natjecanju, mentor/voditelj ekipe dužan je najkasnije jedan sat prije početka 

natjecanja predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva predočiti: 
 

 prijavni list, ovjeren potpisom ravnatelja i pečatom škole, a ako je isti prije 
dostavljen, samo preslika ili prijava izvršena faksom; u tom slučaju oba 
dokumenta (izvornik i preslika) moraju biti istovjetna; 

 važeće članske iskaznice izdane od strane HŠSS-a ili važeće, ovjerene i 
pravilno ispunjene Zahtjeve za izdavanjem iskaznice ne starije od 90 dana 

 
2 Ukoliko mentor/voditelj ekipe ne ispuni obaveze iz ovog članka, njegova ekipa neće 

moći nastupati na natjecanju. 
 

Članak 9. 
 

1 Identifikacija učenika obavlja se na samom natjecanju predočenjem važećih iskaznica 
izdanih od strane HŠSS-a ili važećih, ovjerenih i pravilno ispunjenih Zahtjeva za 
izdavanjem iskaznice ne stariji od 90 dana. 

2 Samo učenici i mentori/voditelji koji su upisani u Prijavni list imaju pravo nastupa 
na natjecanju. 

3 Identifikacija mentora/voditelja obavlja se predočenjem važeće osobne iskaznice ili 
važeće putovnice. 

4 Natjecatelji i mentori/voditelji bez ispravnih identifikacijskih dokumenata ni pod 
kojim uvjetima ne mogu nastupiti na natjecanju. 

5 Natjecateljsko povjerenstvo može u bilo kojem trenutku zatražiti od mentora/voditelja 
dodatnu identifikaciju učenika. 

 
1.2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

 
Članak 10. 

 
1 Svi učenici koji nastupaju na natjecanju moraju imati uredno upisan nalaz o 

izvršenom liječničkom pregledu ili moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu 
kao dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti. 

2 Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima 
školskih sportskih društava utvrđuje nadležan liječnik specijalist školske medicine, 
odnosno izabrani liječnik specijalist pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili 
obiteljske medicine. 

3 Ispravan  liječnički  pregled  smatra  se  ako  je  Prijavni  list  ovjeren  potpisom  
liječnika  i pečatom. 

4 Izuzetno, učenik koji nema upisan liječnički pregled na Prijavnom listu može 
nastupiti na natjecanjima samo ako prije početka natjecanja Natjecateljskom 
povjerenstvu predoči liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. 

5 Učenik/ekipa ne može nastupiti na poluzavršnom natjecanju ako nema valjani 



liječnički pregled upisan u prijavnom listu odnosno liječničku potvrdu o izvršenom 
liječničkom pregledu. 

6 Za liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu ne priznaju se sportske 
iskaznice. 

7 Svaki je učenik dužan sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu na natjecanju. 
 

2. POSEBNE  ODREDBE 
 

Članak 11. 

 
Natjecanja se održavaju prema odredbama ovih propozicija i prema Pravilima natjecanja 
Hrvatskog streljačkog saveza (izdanje 2017.) te Pravilima međunarodne streljačke 
federacije (ISSF). 

 
Članak 12. 
 

1. Prvenstvo će se održat u ekipnoj konkurenciji dječaka i djevojčica. 
2. Ekipu  ŠSD-a  u  konkurenciji  učenika  čine  3  natjecatelja,  a  ekipu  učenica 3 

natjecateljke  te jedan mentor/voditelj. 
3. Ekipa  ŠŠD-a  ne  smije  nastupiti  na  Prvenstvu  ukoliko  nema  prijavljena 3 natjecatelja 

u konkurenciji učenika odnosno 3 natjecateljke u konkurenciji učenica.   
 
 

2.1. SIGURNOST 

Članak 13. 

 
1. Natjecateljsko povjerenstvo je odgovorno za sigurnosne uvjete na streljačkom objektu. 

Vođe ekipa i strijelci moraju biti upoznati s posebnim sigurnosnim propisima. 
2. Sigurnost strijelaca, osoblja na strelištu i gledatelja zahtijeva stalno pažljivo rukovanje 

oružjem, kao i oprez kod kretanja strelištem. Samodisciplina je potrebna kod svih. Kod 
nedostatka samodiscipline, dužnost je sudaca da uvedu disciplinu, a strijelaca i vođa 
ekipa da u tome pomognu. 

3. U interesu sigurnosti sudac ili član žirija može zaustaviti gađanje u svako vrijeme. Strijelci 
i vođe ekipe moraju odmah prijaviti sucu ili članu žirija svaku situaciju koja može biti 
opasna ili može uzrokovati nesreću. 

4. Sudac ili  član žirija mogu dirati  strijelčevu opremu (uključujući  i  oružje)  bez 
njegove dozvole,  ali  u  njegovoj  prisutnosti  i  s njegovim znanjem. Izuzetak je moguć 
iz razloga sigurnosti, kada je potreban hitan i učinkovit postupak. 

5. U interesu sigurnosti svim oružjem mora se rukovati s maksimalnom pažnjom u svako 
vrijeme. Oružje se ne smije iznositi s linije gađanja tijekom gađanja bez dozvole suca. 

6. Oružje se može puniti samo na liniji gađanja i to nakon zapovijedi "PUNI" ili 
"START" odnosno zvučnog signala. To se odnosi i na punjenje oružja diabolom. 
Prije nego što strijelac napusti streljačko mjesto mora ustanoviti, a sudac provjeriti, da 
oružje nije napunjeno. Ako strijelac spremi svoje oružje ili ga makne sa streljačkog 
mjesta, a da sudac isto nije provjerio, može biti diskvalificiran. 

7. Opaljivanje na prazno i vježbe ciljanja su dopuštene, ali samo uz dopuštenje suca i 
samo na liniji gađanja ili na označenom mjestu. Rukovanje oružjem nije dopušteno, ako 
je tehničko osoblje ispred linije gađanja. 

8. Opaljivanje na prazno znači oslobađanje mehanizma za okidanje na praznom oružju ili 



oslobađanje mehanizma za okidanje na zračnom ili plinskom oružju opremljenom 
uređajem koji omogućuje okidanje bez ispuštanja zraka ili plina. 

9. Ako strijelac opali prije zapovijedi "START" ili poslije zapovijedi "STOP", odnosno 
pripadajućih zvučnih signala, može biti diskvalificiran. 

10. Zračno i plinsko oružje mora se osigurati otvaranjem ručice za napinjanje ili otvora za 
punjenje. Sigurnosne zastavice, izrađene od fluorescentno narančastog ili materijala 
slične jarke boje, moraju biti umetnute u sve puške u svako vrijeme osim kada je 
uklanjanje sigurnosnih zastavica dopušteno ovim pravilima. Kao dokaz da su zračne 
puške ispražnjene, sigurnosna zastavica (sigurnosna traka) mora biti dovoljno dugačka 
da se proteže cijelom duljinom cijevi. 

11. Tijekom natjecanja oružje mora uvijek biti usmjereno u sigurnom pravcu. Na streljani, 
kada oružje nije na vatrenoj liniji, mora uvijek biti u svojoj kutiji ili navlaci (futroli), 
osim ako sudac ne odredi drugačije. 

12. Nakon zapovijedi "STOP" odnosno pripadajućih zvučnih signala, gađanje mora odmah 
prestati, a strijelci su obvezni isprazniti oružje i učiniti ih sigurnim. Gađanje se može 
opet nastaviti samo nakon odgovarajuće zapovijedi "START" odnosno pripadajućeg 
zvučnog signala. 

13. Glavni sudac ili drugo odgovarajuće službeno osoblje u pucaonici je odgovorno za 
izdavanje zapovijedi "START", "STOP" i ostalih potrebnih zapovijedi. Suci moraju 
također utvrditi da su zapovijedi izvršene i da se oružjem rukuje sigurno. 

14. Svaki strijelac koji dira svoje oružje ili  spremnik, bez dozvole  suca poslije zapovijedi 
"STOP", osim da ga isprazni, može biti diskvalificiran. 

15. Oružje koje strijelci pružaju trenerima radi podešavanja ciljnika mora biti nenapunjeno i 
nenapeto. 

 
2.2. STRELJANE, METE, PUŠKE, OPREMA STRIJELACA 

 
Članak 14. 

 
1. Standardi zračne streljane 10 metara opisani su člancima 6.4. Pravila međunarodne 

streljačke federacije (ISSF). 
2. Za natjecanje se koristi papirna meta za zračnu serijsku pušku (R-8) opisana u članku 4.2.1. 

Pravila natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza (izdanje 2017.). Može se koristiti i 
elektronski sustav meta (EST). 

3. Na natjecanju je dopuštena upo t r eba  pušaka  maksimalne izlazne brzine 200 ms-1     i 
maksimalne kinetičke energije (7,5 J), koje koriste projektil tipa "DIABOLO" i kod kojih 
istiskanju zraka prethodi nabijanje opruge, uz sljedeća ograničenja: 
 
 Dozvoljeni su zadnji ciljnici otvorenog i zatvorenog tipa (diopter) bez sustava  
  leća, kao i prednji ciljnici otvorenog i zatvorenog tipa (blok i kružni ciljnik), 
 Potkova kundaka mora biti trajno učvršćena (nepomična) u originalnoj  
    tvorničkoj  izvedbi, 
 Težina okidanja (sila otpora okidača) nije ograničena, a mehanizam za okidanje 

mora biti bez ubrzivača, 

 Težina puške ne smije prijeći 4.000 grama, 
 Dopušteno je podešavanje sile  otpora okidača i zamjena mušice, odnosno  
  promjena širine zareza ciljnika, s time da se ne izmjene njihovi prvobitni oblici, 
 
 



4. U okvirima ovih pravila neće se smatrati kršenjem odgovarajućih odredbi sljedeće: 
 
   Zamjena osovine cijevi, 
   Zamjena vijaka i podložaka (uz moguću izmjenu njihovih dimenzija) pomoću    
  kojih se metalni sklop puške povezuje s usadnikom, 
   Upotreba kontra-matice ili upotreba podloška na vijku za reguliranje sile otpora 

okidača ili njegovo blokiranje na drugi način, 
   Kombiniranje metalnih sklopova i kundaka. 

 
1 Ostala oprema strijelaca mora odgovarati odredbama članka 7.5. Pravila međunarodne 

streljačke federacije (ISSF). 
 

2.3. NATJECANJE 
Članak 15. 

 
1. Prije početka gađanja strijelci moraju imati 15 minuta za pripremu i probu. Glavni  
   linijski sudac mora dozvoliti strijelcima da smjeste svoju opremu na streljačko   
    mjesto 15 minuta prije početka vremena za pripremu i probu pod uvjetom da je  
     prethodna grupa završila gađanje. 
2. Broj probnih hitaca nije ogranićen. Strijelci imaju na raspolaganju dvije probne mete, a  
     na zahtjev mogu dobiti i dodatne mete (kod natjecanja na papirne mete). 
3. Nakon završetka pripreme i probe u trajanju od 15 minuta, strijelci gađaju dvadeset 

ocjenskih hitaca, po jedan hitac u metu (kod papirnih meta). 
4. Vrijeme gađanja ocjenskih hitaca iznosi 30 minuta kod papirnih meta, a kod korištenja 

elektronskih meta 25 minuta. 
 

2.4. OCJENA META 
 Članak 16. 

 
1. Ocjenjivanje pogodaka vrši se na pune krugove, ručno ili primjenom mašine za ocjenjivaje 

meta (kod papirnih meta). 
 

2.5. KLASIFIKACIJA REZULTATA 
 
Članak 17. 

 
2. Rezultat ekipe dobije se kao zbroj pojedinačnih rezultata tri člana/članice ekipe. 
3. Poredak ekipa vrši se prema ukupno postignutom rezultatu ekipe idući od večeg prema 

manjem rezultatu. 
 

2.6. POSTUPAK KOD ISTOVJETNIH REZULTATA 
 

Članak 18. 
 

1 Jednaki rezultati ekipa razrješavaju se temeljem sljedećih pravila: 
 

 prema većoj vrijednosti posljednje serije od 10 hitaca (svih članova/članica 
ekipe idući  prema prvoj seriji dok se ne pojavi razlika, 

 prema većem broju pogodaka u 10, 9 , 8, 7, itd (svih članova/članica ekipe), 
 



2.7. PRIGOVORI I ŽALBE 
 
Članak 19. 
 

2 Prigovori i žalbe upučuju se sukladno članku 6.16 Pravila međunarodne streljačke 
federacije (ISSF). 

3 Tumačenja pravila natjecanja daje Organizacijski odbor natjecanja. 
 

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
 
1 Pravo tumačenja ovih Propozicija ima isključivo Izvršni odbor HŠSS-a. 
2 Ove Propozicije stupa na snagu s danom donošenja. 
 
 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                    Nikola Perković, prof. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


