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Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se 
na muške i na ženske osobe 

 

Članak 1. 
Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog 
za sva natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 

 
Članak 2. 

Natjecanje se održava po ovom Propisniku, a za sve propise koji nisu navedeni primjenjuju se 
pravila natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza (izdanje 2017.) te Pravilima međunarodne 
streljačke federacije (ISSF). 
 

Članak 3. 
Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 13. i 14. Općeg propisnika. 
Prijava škole radi se sukladno članku 24. Općeg propisnika.  
Prijavu škole i sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom ovlaštene osobe, voditelj 
ekipe predaje kod zapisničkog stola voditelju natjecanja najkasnije petnaest (15) minuta prije 
predviđenog početka ždrijeba, zajedno s identifikacijskim dokumentima sukladno Članku 15. 
Općeg propisnika, koje voditelj natjecanja vraća po odlasku ekipe s objekta. 
Poželjno je da natjecatelji sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu. 

 
Članak 4. 

Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i 
odvodi s istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim potpisom 
i pečatom na Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji službeni predstavnici škole 
kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez voditelja ili s voditeljem koji nije imenovan od 
ovlaštene osobe škole na otisnutoj elektroničkoj Prijavi škole i sastava ekipe, ne može pristupiti 
natjecanju. Sukladno navedenom učenici ni u kom slučaju ne mogu biti imenovani, niti obavljati 
zadatke voditelja ekipe. 

 
Članak 5. 

Natjecanje se održava u konkurenciji dječaka i djevojčica 5.- 8. razreda osnovnih škola.  
Ekipu u konkurenciji dječaka čine 3 natjecatelja, a ekipu djevojčica 3 natjecateljke te jedan 
mentor/voditelj. 
Ekipa ne smije nastupiti ukoliko nema prijavljena 3 natjecatelja u konkurenciji dječaka odnosno 
3 natjecateljke u konkurenciji djevojčica. 

 
Članak 6. 

SIGURNOST 
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. 
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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 svo oružje u svako vrijeme osim kada je 
uklanjanje sigurnosnih zastavica dopušteno ovim pravilima. Kao dokaz da su zračne 
puške i/ili pištolji 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 pucaoni 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. 
 

Članak 7. 
STRELJANE, METE, PUŠKE I OPREMA STRIJELACA 

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 upotreba pušaka maksimalne izlazne brzine 200 ms-1 i 
maksimalne kinetičke energije (7,5 J), koje koriste projektil tipa "DIABOLO" i kod kojih pri 
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. 

5. Ostala oprema strijelaca mora odgovarati odredbama članka 7.5. Pravila međunarodne 
streljačke federacije (ISSF). 
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Članak 10. 

NATJECANJE 
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 5 
minuta prije početka vremena za pripremu i probu pod uvjetom da je prethodna grupa 
završila gađanje. 
2. Broj probnih hitaca nije ograničen. 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. 
 

Članak 11. 
OCJENA META 

Ocjenjivanje pogodaka vrši se na pune krugove, ručno ili primjenom mašine za ocjenjivanje 
meta (kod papirnih meta). 
 
 

Članak 12. 
KLASIFIKACIJA REZULTATA 

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

 
Članak 13. 

POSTUPAK KOD ISTOVJETNIH REZULTATA 
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). 
 

Članak 14. 
Neposredno prije početka natjecanja na jednom dijelu sportskog borilišta obavezno je 
fotografiranje ekipe s voditeljem. 
Kako bi se osobni podaci i slike sudionika natjecanja mogle koristiti za potrebe Saveza te za 
objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Saveza potrebno je osigurati privolu 
sudionika, odnosno zakonskog skrbnika sudionika. 
 

Članak 15. 

Sudionici i posjetitelji sportskih aktivnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada 
Zagreba dolaskom na aktivnosti pristaju na fotografiranje i video snimanje kao sudionik ili 
posjetitelj javnog događaja. Foto i video dokumentaciju organizator, Školski sportski savez 
Grada Zagreba, koristit će isključivo za vlastitu arhivu te za objavu na mrežnim stranicama i 
društvenim mrežama i s njom postupati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti 
osobnih podataka. 

 
Članak 16. 

Podjela nagrada uslijedit će po završetku natjecanja i pročitanih službenih rezultata.  
Tri prvoplasirane ekipe u svakoj konkurenciji osvajaju medalje, diplome i pehar.  

 
Članak 17. 

U slučaju da članovi ekipe ili voditelj svojim nedoličnim ponašanjem izazovu prekid natjecanja 
ili samovoljno napuste natjecanje, ili netko od natjecatelja ili  voditelja pojedine ekipe prije, za 
ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim natjecateljima, 
postupit će se prema odredbama Općeg propisnika i Disciplinskog pravilnika Školskog 
sportskog saveza Grada Zagreba. 
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Članak 18. 

Upozoravamo natjecatelje i voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog reda 
objekta na kojem se održava natjecanje. Ekipa koja se ne pridržava kućnog reda objekta i 
uputa voditelja natjecanja može biti isključena iz natjecanja, a eventualnu počinjenu štetu snosi 
škola počinitelj. 

 
Članak 19. 

Voditelji ekipa zajedno s učenicima koje ne nastupaju, odnosno natjecateljima čiji nastupi nisu 
još započeli ili su završili ne smiju se zadržavati na borilištu, jer nepotrebno zadržavanje uz 
borilišta otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja. 

 
Članak 20. 

Voditelji ekipa i učenici dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera i COVID 
protokola za natjecanja Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.  

 
Članak 21. 

Raspored i rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr. 
Voditelji ekipa obavijesti o natjecanju preuzimaju sukladno Članku 11. Općeg propisnika. 
 

Članak 17. 
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza 
Grada Zagreba (temeljem Članka 41. OPĆEG PROPISNIKA). 
 
 

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA 

http://www.skolski-sport-zg.hr/

