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Dodatak Natj ecatelj skom pravilniku Hrvatskog stre liiarskog soveza

PRAVILNIK 3D HRVATSKOG KUPA

Pravilnikje usvojen na 4. sjednici Upravnog odbora 5. travnja 2013.

OPCE ODREDBE

. 3D Hrvatski Kup organizira se na teritoriju Republike Hrvatske. Sastoji se od 5 (pet)

pojedinadnih natjecanja u istoj kalendarskoj godini na 3D mete. Zavr!;ni tumir se odrZava na

kraju sezone.

SUDJELOVANJE NA TURNIRIMA 3D HRVATSKOG KUPA

o Pravo sudjelovanja u sustavu 3D Hrvatskog Kupa imaju svi registrirani dlanovi

Saveza, kao i registrirani dlanovi strelidarskih saveza drugih drlava, koji se identificiraju

natjecatelj skom iskaznicom matidnog saveza.

KATEGORIJE

o U sustavu 3D Hrvatskog Kupa natjecanje je u apsolutnoj kategoriji

(uniori+seniori*veterani) podijeljeni prema spolu. NajniZa dobna granica za nastup je

navr5enih 11 godina Zivota.

o U pojedinadnoj konkurenciji natjecatelji sudjeluju svaki u svojoj kategoriji i rangiraju

se po plasmanu u kategorijama i stilovima. Zabodovanje 3D Hrvatskog Kupa vode se skupni

rezultati u apsolutnoT kategoriji po stilovima: sloZeni luk, lovaiki luk, goli luk, dugi luk i

i ns t inh iv ni luk u Lenskoj i mu5koj konkurencij i.

STILOVI

o Na natjecanjima u sustavu 3D Hrvatskog Kupa priznaju se u sljededi stilovi:

o SLOZENI LUl( (CU) - prema pravilima WA
o LOVACKI LUK (HU) - prema pravilima HDH IAA
o GOLI LUK (BB) - prema pravilima WA
o DUGI LUK (LB) - prema pravilima WA
o INSTINKTIVNI LUK (IB) - prema pravilima WA

o Sva ogranidenja vezana za opremu i snagu luka preuzimaju se iz WA pravila. Iznimka

je lovaiki lukkojije opisan u todki 8.1. pravila HDH IAA.
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PRAVILA GADANJA

. Gada se 28 meta sa po 1 (ednom) strijelom na svaku metu. Ukupan broj bodova

odreduje poredak u plasmanu na tom natjecanju. Vrijeme za ispucavanje strijele je 60 sekundi

od dolaska na koldic.

PRAVILA BODOVANJA ZA UKUPNI REZULTAT 3D HRVATSKOG KUPA

o Za plasman u sustaru natjecanja 3D Hrvatskog kupa natjecatelj mora sudjelovati na

najmanje 3 (tri) turnira, s tim da je sudjelovanje na zavrSnom turniru obavezno.

o Svaki turnir u 3D Hrvatskom kupu boduje se u apsolutnoj konkurenciji na sljededi

nadin:

1. mjesto u stilu 20 bodova
2. mjesto u stilu 15 bodova
3. mjesto u stilu 10 bodova
4. mjesto u stilu
5. mjesto u stilu

6. mjesto u stilu
7. mjesto u stilu
8. mjesto u stilu
9. mjesto u stilu

10. mjesto u stilu

5 bodova
4 boda
3 boda
2 boda
1 bod

7 bodova
6 bodova

30 bodova
20 bodova
10 bodova
5 bodova

ostala mjesta u poretku se ne boduju

o Na zavr5nom turniru boduje se 28 ispucanih meta. Prvoplasirana 4 (detiri)

natjecatelja/ke koji su skupili najvi5e bodova iz svih turnira ukljuduju6i i zavr5ni, pucaju na 6

(Sest) meta koje se boduju kao posebno natjecanje na sljedeii nadin:

1. mjesto u stilu
2. mjesto u stilu
3. mjesto u stilu
4. mjesto u stilu

Pobjednik Hrvatskog 3D kupaje strelidarlka koji ukupno osvoji najve6i broj bodova.

o Natjecatelju se priznaju bodovi u stilu u kojem je zapodeo natjecateljsku sezonu u

sustavu 3D Hrvatskog kupa. U sludaju da dva natjecatelja u ukupnom zbroju za 3D Hrvatski

Kup imaju jednaki broj osvojenih bodova vrijedi sljedede: na vi5e mjesto u poretku uvr5tava

se bolje plasirani nadecatelj zavr5nog turnira 3D Hrvatskog kupa.

o Prve 4 (detiri) natjecateljice i prva 4 (detiri) natjecatelja po stilovima CU, BB, IB, LB i
HU u apsolutnoj kategoriji koji su, ukljudujudi i zavr5ni turnir, skupili najvi5e bodova

sudjeluju u finalu koje se puca na 6 (Sest) meta. Finale se odvija samo ako su 4 (detiri)

natjecatelja/ke u kategoriji. Pobjednik 3D Hrvatskog Kupa je natjecatelj koji skupi najvedi

broj bodova.

NAGRADE I PRIZNANJA
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. Nagrade 3D Hrvatskog kupa dobivaju 3 (tri) prvoplasirana natjecatelja u apsolutnoj

kategoriji u stilovima CU, BB, IB, LB, HU u Zenskoj i mu5koj konkurenciji.

KONAENE ODREDBE

o Rezultati 3D Hrvatskog kupa objavljuju se na sluZbenim internetskim stranicama

Hrvatskog strelidarskog saveza najkasnije 7 (sedam) dana po zavr5etku svakog turnira 3D

Hrvatski kupa.

o Ovaj pravilnik vrijedi zanatjecanja 3D Hrvatski kupa sezone 2013.

o Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja.

uidl

strelidarsko g saYez,a

ffiB

Pravilnik 3D Hrvatskog kupa 2013


