
 

 
 

Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza, održanoj  22.02.2008. godine,  
a na prijedlog Tehničkog povjerenstva, Upravni odbor donosi 

 
 

PRAVILNIK O REKORDIMA 

 
kojim se određuje što je to državni rekord, te način kako se evidentira. 

 
 

 
1. Rekord je najveći ostvareni rezultat u pojedinoj disciplini, kategoriji i stilu. 

 

2. Discipline, kategorije i stilovi su određeni tablicom u Natjecateljskom pravilniku HSS-a. 
 

3. Za vođenje rekorda nadležan je administrativni tajnik HSS-a. 
 

4. Državni rekordi objavljuju se na internet stranici HSS-a i svaki natjecatelj ima pravo na 

žalbu ili prigovor. 
 

5. Za sve upite, primjedbe i žalbe vezane za rekorde nadležno je Tehničko povjerenstvo. 
 

6. Žalbe i primjedbe prihvaćaju se 15 dana od objave na web stranici. 
 

7. Tehničko povjerenstvo dužno je žalbu riješiti u roku od 15 dana po primitku. 
 

8. Rekordi se prijavljuju na listi koja je sastavni dio ovog pravilnika, te se nalazi u prilogu. 
 

9. Organizatori natjecanja u Hrvatskoj obvezni su tajništvu HSS-a poslati ovjerenu ukupnu 

rezultatsku listu, a natjecatelj koji je postigao rekord, ovjerenu upisnu listu u roku od 15 

dana. 
 

10. S natjecanja u inozemstvu, natjecatelj je obvezan donijeti ukupnu rezultatsku listu i 

ovjerenu upisnu listu. 
 

11. Ako je državni rekord ujedno i europski ili svjetski, prihvaća se i fotokopija navedenih 

rezultatskih listi. 
 

12. Rekord se može ostvariti na svim natjecanjima iz kalendara HSS-a, te na svim 

međunarodnim turnirima koji su održani po FITA-inim i EMAU pravilima (Stavci 6.1.-6.3. 

Natjecateljskog pravilnika HSS-a). 
 

13. Rekord se može ostvariti i na ostalim natjecanjima (Stavak 6.4. Natjecateljskog pravilnika 

HSS-a) uz uvjet da su na natjecanju vođena dva zapisnika i potvrdu sudaca o poštivanju 

pravila FITA-e tijekom natjecanja. 
 

14. Rekord se prebacuje iz “slabije” u “jaču” kategoriju pod uvjetom da je ostvaren u istom 

stilu, na istoj udaljenosti i na istu veličinu lica (podrazumijeva se da je “najjača” kategorija 

senior u muškoj i seniorka u ženskoj konkurenciji). 
 

15. HSS je dužan uručiti priznanje svakom natjecatelju za ostvareni državni rekord. 
 

 

* *   * 

 

 

 



 

PRIJAVNICA REKORDA 

NATJECANJE 

Naziv natjecanja  

Vrsta natjecanja  

Mjesto  

Nadnevak  
 

NATJECATELJ 

Prezime  

Ime  

Klub  

Spol  

Datum rođenja  

Registracijski 
broj 

 

 

REKORD 

STIL 

Zakrivljeni luk  Instinktivni luk  

Složeni luk  Dugi luk  

Goli luk  Standardni luk             

KATEGORIJA 

Veterani/Veteranke  Seniori/Seniorke  

Juniori/Juniorke  Kadeti/Kadetkinje  

Djeca do 14 god.  Djeca do 12 god.  
 

 
 

REZULTAT  

 POJEDINAČNO 

 EKIPNO 

 

 WA 1440 ukupno 2X  3X  

 WA 720 ukupno 

 WA 2 x 50 (80 cm) 

 WA 900 ukupno 

 12 Final Match 

 15 Elimination  Match 

  24 Team Match 

 

 DVORANSKO NATJECANJE 

  

  
 

UKUPNO  krugova 

15 m   krugova 

20 m   krugova 

25 m   krugova 

30 m   krugova 

40 m   krugova 

50 m  krugova 

60 m  krugova 

70 m  krugova 

90  m  krugova 

 

WA 2 x 25 m  krugova 

WA 2 x 18 m  krugova 

WA 2x25 m + 2x18 m  krugova 
 

 

 

Potpis natjecatelj    Ovjera klub   Nadnevak 

 
 
 

Napomena: Popunjenu prijavnicu rekorda i ovjerenu rezultatsku listu (sudac i direktor turnira) 
potrebno je dostaviti tajništvu Hrvatskog streličarskog saveza poštom ili osobno. 

              Adresa:  Hrvatski streličarski savez, Hrvatskog proljeća 34, 10 040 ZAGREB 
 


