NATJECATELJSKI PRAVILNIK DISCIPLINE 3D

Pravilnikom se propisuju stilovi, kategorije, rang natjecanja, način organiziranja i održavanja streličarskih
3D natjecanja, kao i proglašavanje i nagrađivanje na natjecanjima koja su priznata od Hrvatskog
streličarskog saveza (u daljnjem tekstu HSS).
1. OPĆE ODREDBE
1.1 HSS član je svjetske streličarske organizacije World Archery (WA) te sukladno tome, 3D natjecanja
moraju biti organizirana i provođena u skladu s pravilima te organizacije.
1.2 Pravilnikom se propisuju stilovi, kategorije i rang 3D natjecanja koja se provode na nacionalnoj
razini.
1.3 3D natjecanja u Republici Hrvatskoj provođena po pravilima WA održavaju se u organizaciji članova
HSS. Regionalna, europska i svjetska natjecanja održavaju se u organizaciji i/ili suorganizaciji HSS.
2. KATEGORIJE
2.1 HSS priznaje sljedeće kategorije prema pravilima WA:









Kadetkinje (Cadet Women)
Kadeti (Cadet Men)
Juniorke (Junior Women)
Juniori (Junior Men)
Seniorke (Women)
Seniori (Men)
Veteranke (Master Women)
Veterani (Master Men)

2.2 HSS na nacionalnoj razini priznaje i sljedeće kategorije:









Djevojčice do 12 godina
Dječaci do 12 godina
Djevojčice do 14 godina
Dječaci do 14 godina
Kadetkinje
Kadeti
Žene apsolutno
Muškarci apsolutno
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2.2 WA propisuje sljedeće uvjete za nastup u pojedinoj kategoriji:





kadeti - do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 17 godina
juniori - do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 20 godina
seniori - do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 49 godina
veterani - od početka godine u kojoj navršavaju 50 godina

2.3 HSS propisuje sljedeće uvjete za nastup u pojedinoj kategoriji:





djeca do 12 godina - do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 12 godina
djeca do 14 godina - do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 14 godina
kadeti - do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 17 godina
apsolutno - od početka kalendarske godine u kojoj navršavaju 18 godina

2.4 Natjecatelj može na pojedinom natjecanju nastupiti samo u jednoj kategoriji. Može nastupiti u višoj
starosnoj kategoriji od svoje, ali ne i u nižoj.
3. STILOVI
3.1 Prema pravilima WA stilovi su:





CU
BB
IB
LB

- Složeni luk (Compound Division)
- Goli luk (Barebow Division)
- Instinktivni luk (Instinctive Division)
- Dugi luk (Longbow Division)

3.2 Za nacionalna natjecanja HSS priznaje sljedeće stilove:







CU
BB
IB
LB
HU

- Složeni luk (Compound Division)
- Goli luk (Barebow Division)
- Instinktivni luk (Instinctive Division)
- Dugi luk (Longbow Division)
- Lovački luk (Hunter Division)

4. VRSTE 3D NATJECANJA
HSS priznaje sljedeće kategorije 3D natjecanja na kojima mogu sudjelovati njegovi članovi:
4.1 Velika međunarodna natjecanja
Održavaju se prema pravilima WA, odnosno WAE te pratećim pravilnicima tih asocijacija, odnosno
pravilnicima pojedinih natjecanja. Natjecanja se sastoje od kvalifikacijskih i eliminacijskih krugova.
 Svjetska prvenstva
 Europska prvenstva
4.2 Kup natjecanja
Održavaju se prema pravilima WA, odnosno WAE te pratećim pravilnicima tih asocijacija, odnosno
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pravilnicima pojedinih natjecanja. Za natjecanja koja suorganizira HSS donose se posebni pravilnici
kao dodatak natjecateljskom pravilniku. Natjecanja se sastoje od više natjecanja s jednim
kvalifikacijskim krugom i završnog natjecanja koje se sastoji od jednog kvalifikacijskog kruga i
eliminacijskih krugova.
 Jadranski 3D kup
 Hrvatski 3D kup
4.3 Državna prvenstva
Održavaju se prema pravilima WA, odredbama Natjecateljskog pravilnika HSS-a i odredbama
Natjecateljskog pravilnika discipline 3D. Natjecanje se sastoji od jednog kvalifikacijskog kruga i
eliminacijskih krugova.
 Kvalifikacijski krug
Broj meta je 24. Vrijeme za otpuštanje dvije strijele je 120 sekundi od dolaska na oznaku.
 Eliminacijskih krugova
U daljnjem tekstu završni dvoboji. Završni dvoboji odvijaju se uvijek s jednom strijelom.
Prvih 6 (šest) natjecatelja u poretku nakon kvalifikacijskog kruga nastavljaju natjecanje završnim
dvobojima na 4 (četiri) mete. Ako je broj natjecatelja u poretku manji preskaču se dvoboji koje
nije moguće održati. Završni dvoboji se odvijaju ako su minimalno 2 (dva) natjecatelja u stilu i
kategoriji. Raspored natjecatelja i broj dvoboja je prikazan na slici 1.

Slika 1
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Dvoboji se odvijaju na sljedeći način:
Na mjestu predviđenom za odvijanje završnih dvoboja postavlja se 12 (dvanaest) meta, po tri iz svake
grupe. Sudac poziva natjecatelje koji sudjeluju u dvoboju, obavještava ih koje je 4 (četiri) mete odabrao
za dvoboj te im mjeri 60 (šezdeset) sekundi vremena kako bi pogledali mete. Nakon toga sudac na prvu
metu postavlja oznaku mjesta za pucanje. Udaljenost od mete do oznake mjesta za pucanje ne smije
prelaziti udaljenost predviđenu pravilima WA za taj stil. Streličari prilaze oznaci na maksimalno 2 (dva)
metra udaljenosti od nje i nakon procjene udaljenosti zajedno prilaze oznaci. U tome trenutku počinje
teći vrijeme od 60 (šezdeset) sekundi za otpuštanje strijele. Ako je strijela otpuštena u trenutku isteka
vremena boduje se kao promašaj (M). Drugi sudac očita i objavi pogotke. Isti postupak se ponavlja do
kraja dvoboja. U slučaju neriješenog rezutata natjecatelji raspucavaju jednom strijelom na jednu od
meta koje nisu korištene u dvoboju. Način odabira meta kroz završne dvoboje je slijedeći. Prve (4) četiri
odabrane mete se koriste za dvoboje 1 i 2. Za dvoboje 3 i 4 odabiru se mete koje nisu korištene u
predhodnim dvobojima. Za dvoboj 5 odabiru se preostale mete koje do tada nisu korištene u
dvobojima. Mjesto predviđeno za odvijanje završnih dvoboja mora biti odabrano tako da je moguće
praćenje dvoboja od strane gledatelja a da su ujedno zadovoljeni svi siguronosni uvijeti.
HSS dodjeljuje na svakom Državnom prvenstvu medalje za tri prvoplasirana natjecatelja :





u svakoj stilu i kategoriji
pojedinačno i ekipno
prvoplasirani natjecatelj u svakoj kategoriji i stilu proglašava se Prvakom države.
za dodjelu medalja i proglašenje Prvakom Države potrebno je da su u toj
kategoriji i stilu nastupila najmanje 3 (tri) streličara ili ekipe iz najmanje 2 (dva)
kluba. U protivnom se dodjeljuju priznanja.
 medalje i priznanja dodjeljuje Predsjednik saveza ili njegov izaslanik za sve
stilovi i kategorije koje su predviđene Natjecateljskim pravilnikom HSS,
pojedinačno i ekipno. Predsjednik ili njegov izaslanik može iskazati čast
važnom uzvaniku da dodijeli medalje nekoj od skupina pobjednika.
Natjecatelj mora odličje preuzeti osobno.
4.4 Ostala nacionalna natjecanja
Održavaju se prema pravilima WA i odredbama Natjecateljskog pravilnika. Natjecanja se sastoje od
jednog kvalifikacijskog kruga. Broj meta je 24. Vrijeme za otpuštanje dvije strijele je 120 sekundi od
dolaska na oznaku.
5. ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE NATJECANJA

5.1 Izrada kalendara 3D natjecanja
Kalendar 3D natjecanja je sastavni dio službenog kalendara natjecanja HSS-a. Sadrži popis nacionalnih
natjecanja, kup natjecanja, državnih prvenstava i važnih međunarodnih natjecanja sa terminima njihovih
održavanja. Pri njegovoj izradi treba voditi računa da je usklađen s ostalim natjecanjima službenog
kalendara natjecanja HSS-a.
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5.2 Pozivanje na natjecanje i prijava natjecatelja
Pozivanje natjecatelja i ostalih osoba na natjecanje obavlja organizator objavom na internetskoj
stranici Saveza. Pozivi se objavljuju minimalno tjedan dana prije natjecanja, a prijave zaprimaju do
četvrtka (24:00) u tjednu krajem kojega je natjecanje. Prijave se mogu povući najkasnije u petak do
18:00 h u tjednu krajem kojega je natjecanje. Za Državna prvenstva i finala kup natjecanja pozivi se
moraju objaviti 30 dana prije održavanja. Prijave za natjecanje klubovi su dužni poslati u roku i s
podacima o natjecatelju (ime i prezime, klub, stil i kategorija u kojoj će nastupiti). U slučaju kasnijeg
otkaza nastupa klubovi su dužni platiti organizatoru punu upisninu, ukoliko je isti zadovoljio uvjete iz
ovog Pravilnika. Organizator je dužan odmah po isteku roka za odjave poslati popis prijavljenih
natjecatelja i raspored po metama u Ured saveza za objavu na internetskoj stanici.
Poziv za natjecanje sadrži:











Ime organizatora natjecanja
Mjesto održavanja natjecanja sa mapom dolaska na teren
Vrijeme početka i satnicu natjecanja
Ime direktora natjecanja
Popis sudaca na natjecanju
Kategoriju natjecanja i naziv kola koje će se održati uz kratki opis
(broj natjecatelja, kategorije, udaljenosti, veličine lica, finala)
Iznos upisnine u kunama i/ili €
Puna adresa sa telefonom, faksom ili e-mail adresom
Uvjete noćenja u slučaju višednevnog boravka streličara na natjecanju

5.3 Otvaranje i zatvaranje natjecanja
Svako natjecanje treba otvoriti pozdravnim govorom organizatora uz mogućnost kratkog osvrta na
osnovna pravila održavanja natjecanja. Raspored po metama mora biti vidljivo istaknut najkasnije 5
minuta prije zagrijavanja. Državno prvenstvo otvara Predsjednik saveza ili njegov izaslanik. Ako je
otvorenje natjecanja nakon zagrijavanja, ne smije trajati dulje od 15 minuta. Nakon proglašenja i
nagrađivanja pobjednika natjecanje završava pozdravnim govorom organizatora.
5.4 Rezultati
Rezultate pojedinog natjecanja vodi i obrađuje organizator tog natjecanja. Ako se natjecanje boduje
i za kup natjecanja, organizator je dužan voditi i obraditi rezultate i za ta natjecanja, te ih objaviti na
posebnom rezultatskim listama. Organizator je dužan u roku 48 sati od završetka natjecanja
dostaviti rezultate u Ured saveza za objavu na internetskoj stanici. Ukupni poredak kup natjecanja
vodi i obrađuje osoba zadužena za to od strane HSS-a. Osoba je dužna u roku 72 sata od
završetka natjecanja dostaviti trenutno stanje u ukupnom poretku u Ured saveza za objavu na
internetskoj stanici.
Obavezan sadržaj obrasca za rezultate:







Organizator natjecanja
Datum održavanja natjecanja
Naziv natjecanja
Broj mete i pozicija na meti
Ime i prezime natjecatelja
Spol
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Klub
Država
Stil
Kategorija
Krug
U redovima broj serije
U kolonama broj strijele, zbroj serije, ukupni zbroj, brojevi 11, 10, 8, 5 i 0 (M)
Sveukupni zbroj
Potpis streličara
Potpis zapisničara

5.5 Naslovi i medalje
Naslove i medalje natjecatelji stječu u skladu s pravilima WA i WAE, odnosno posebnim
pravilnicima pojedinih natjecanja.
6. ZAVRŠNE ODREDBE
6.1 Natjecateljski pravilnik 3D discipline temelji se na sljedećim dokumentima:





World Archery (WA) Constitution & Rules
World Archery Rule Book
World Archery Europe (WAE) Constitution
Natjecateljski pravilnik HSS-a

6.2 Sve odredbe koje nisu propisane ovim pravilnikom preuzimaju se iz dokumenta
navedenih u točki 6.1.
6.3 Tumačenje Natjecateljskog pravilnika 3D discipline daje Upravni odbor HSS-a.
6.4 Ovaj pravilnik počinje se primjenjivati danom prihvaćanja od strane Upravnog odbora HSS-a.

Predsjednik
Hrvatskog streličarskog saveza
Darko Uidl
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