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HRVATSKI STRELIČARSKI KUP 
 

PRAVILNIK 
 

 
I. UVODNE ODREDBE 

 Naziv natjecanja je Hrvatski streličarski kup 

 Ciljevi natjecanja su osigurati uvijete za postizanje vrhunskih 

rezultata, razvoj i podizanje kvalitete Hrvatskog streličarstva u 

organizaciji natjecanja i rezultatima pojedinaca 

 
II. STILOVI U HRVATSKOM STRELIČARSKOM KUPU 

 Stilovi u HSK su zakrivljeni i složeni luk 

 
III. PRAVO SUDJELOVANJA U HSK 

 Pravo sudjelovanja u HSK imaju streličarke i streličari zakrivljenog i 

složenog luka 

 Pravo sudjelovanja imaju streličarke i streličari registrirani u HSS 

 Prijave se primaju isključivo preko matičnih klubova 

 
IV. PRAVILA HSK 

 Stilovi - zakrivljeni i složeni luk 

 Kategorija - apsolutna 

 Pet kvalifikacijskih turnira + završni turnir sa 16 najbolje plasiranih 

nakon pet kvalifikacijskih turnira 

 Kvalifikacijski turnir je klasični turnir kvalifikacija nakon kojeg 32 

najbolje plasirana ulaze u bodovanje za kup. Prvih 16 ide u 

raspucavanja, a drugih 16 dobivaju bodove po osvojenom 

plasmanu. Raspucava se za plasman za svako mjesto od 1.-16. 
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 Nakon pet kvalifikacijskih turnira za konačni plasman i ulazak u 

finalni turnir (16 najboljih) kriteriji su: 

1) osvojeni bodovi 

2) zbroj ispucanih krugova u kvalifikacijskim turnirima 

3) broj desetki 

4) broj devetki 

5) a ako su po svim navedenim kriterijima isti na završnom 

turniru streličari pucaju shoot off 

 Završni turnir je turnir raspucavanja na kojem se puca dva kruga 

raspucavanja i raspucava se za svako mjesto od 1.-16. Nakon 

prvog kruga raspucavanja dodjeljuju se bodovi i zbrajaju sa 

bodovima iz kvalifikacijskih turnira. Plasman za završni krug 

određuje se prema zbroju bodova iz kvalifikacijskih turnira i 

osvojenih bodova iz prvog kruga raspucavanja na završnom 

turniru. Za iste poretke vrijede kriteriji za plasman iz točke 5 

 Za plasman na završni turnir treba sudjelovati na minimalno tri od 

pet kvalifikacijskih turnira i plasirati se u prvih 16 

 Češalj za prvi krug raspucavanja slaže se prema plasmanu nakon 

svih pet kvalifikacijskih turnira po kriterijima iz točke 5. 

 Češalj za finalni krug raspucavanja formira se po zbroju bodova iz 

kvalifikacijskih turnira i bodova iz prvog kruga završnog turnira te 

kriterija iz točke 5. U  finalnom krugu se ne osvajaju bodovi, nego 

se raspucava za konačni plasman - za svako od 1.-16. mjesta 

 Osvojeni bodovi po plasmanu:  

1. - 205 bodova, 2. - 185, 3. - 170,  4. -160, do 16. razlika 
od 5 bodova za svako mjesto tako da 16. dobiva - 100 
bodova, 
17. - 80 bodova i od 17. do 32. razlika za svako mjesto 
također 5 bodova. 
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V. DODJELA ORGANIZACIJE HRVATSKOG STRELIČARSKOG KUPA 

 HSS određuje datume u kalendaru za HSK 

 

VI. OBVEZE ORGANIZATORA 

 Organizator turnira iz serije HSK dužan je pridržavati se pravila i 

protokola HSK propisanih ovim Pravilnikom 

 Organizator je dužan nakon završetka turnira poslati rezultate 

povjereniku kupa radi obrade. 

 Organizator turnira iz serije HSK obvezan je trideset dana prije 

održavanja turnira objaviti poziv na stranicama HSS 

 

 
VII. PROTOKOL HRVATSKOG STRELIČARSKOG KUPA 

 Predsjednik HSS ili njegov izaslanik će za vrijeme svečanog 

proglašenja ukupnog pobjednika kupa na završnom turniru 

podijeliti odličja i nagrade za 1., 2. i 3. plasiranog pobjednicima 

za zakrivljeni i složeni luk 

 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 Za vođenje rezultata i provedbu natjecanja kupa zadužen je 

povjerenik kojeg imenuje Upravni odbor 

 Pravilnik HSK usvojen je na sjednici Upravnog odbora 

 
 

U Zagrebu, 19. rujna 2018. 
 
 
 Darko Uidl 
 Predsjednik HSS 
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