PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU IZBORA I ODREĐIVANJU REPREZENTATIVACA
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način izbora i određivanje reprezentativaca kao i
prava i obveze izbornika, reprezentativaca te prava i obveze UO odnosno predsjednika Saveza.
1. IZBOR – ODREĐIVANJE
(a) Na osnovu norme (minimalno 2), prosjeka rezultata (minimalno 3 natjecanja) i trenutne forme
prije samoga natjecanja:
 za svaku vrstu natjecanja
 za svaki stil
 za sve kategorije.
(b) Na osnovu rezultata i plasmana na izbornom natjecanju (u slučaju da nema mogućnosti
održati dovoljan broj natjecanja potrebnih za odabir reprezentacije).
(c) Na osnovu liste rezultata.
(d) Na osnovu izbora izbornika.
2. IZBORNI TURNIR
(a) Izborni turnir se mora održati 30 dana prije početka natjecanja za koje se izborni turnir
organizira.
(b) Da bi se održao izborni turnir treba zadovoljiti i navesti sljedeće uvjete:
 Odluka izbornika.
 Poziv sa sljedećim podacima:
(1)datum, vrijeme i mjesto održavanja turnira
(2)vrsta turnira – što se gađa
(3)za koje natjecanje se održava izborni turnir
(4)za koje se stilove i kategorije održava izborni turnir
(5)koji se natjecatelji – reprezentativci pozivaju
(6)navesti koliko će natjecatelja (po stilu i kategoriji) ići na trošak Saveza
(7)navesti koliko će natjecatelja (po stilu i kategoriji) moći financirati klubovi.
3. LISTA REZULTATA
Temeljem ovog Pravilnika na internet stranicama Saveza objavljivat će se liste rezultata po
kriterijima:
(a) rezultati kvalifikacija.
Za točnost podataka odgovoran je izbornik(ci), a za objavu rezultata administrativni tajnik Saveza.
4. EKIPA
(a) Nacionalnu ekipu tvore 3 (tri) natjecatelja s najboljim rezultatima prema kriterijima točke 1.
ovog Pravilnika.
(b) U slučaju da samo dva natjecatelja imaju ispunjen kriterij norme i prosjek rezultata, 3. (treći)
član ekipe utvrđuje se kao prvi sljedeći prema ostalim kriterijima iz točke 1. ovog Pravilnika.
(c) U slučaju da 4 (četiri) i više natjecatelja ispunjava kriterij normi, za te natjecatelje se
organizira kvalifikacijski turnir 'face to face' na kojem se prema rezultatima određuje ekipa.
5. OBVEZE POTENCIJALNIH REPREZENTATIVACA
Obveze natjecatelja reprezentativaca (osim onih opisanih u drugim dokumentima Saveza) su:
Nakon objave liste s imenima reprezentativaca s kojima izbornik planira nastupiti na nekom
natjecanju, natjecatelj je dužan:
(a) Potvrditi telefonom i/ili e-mailom izborniku i uredu Saveza da JE u mogućnosti nastupiti.
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(b) Javiti telefonom i/ili e-mailom izborniku i uredu Saveza da NIJE u mogućnosti nastupiti na
natjecanju koje je u pitanju. U tom slučaju mora navesti i razlog zbog kojeg nije u mogućnosti
nastupiti.
(c) Ukoliko natjecatelj ima saznanje da na duži rok neće biti u mogućnosti nastupiti u reprezentaciji
mora o tome obavijestiti izbornika i ured Saveza.
Isto tako, kada razlog o nemogućnosti nastupa prođe, dužan je obavijestiti izbornika i ured Saveza
s podatkom od kojeg datuma je opet na raspolaganju reprezentaciji.
(d) Početkom godine predati plan rada za nastupajuću sezonu izbornicima.
6. ZAJEDNIČKE PRIPREME
(a) Opće – gdje sudjeluju svi reprezentativci, neovisno o određenom natjecanju, nego o ispucanoj
normi i pozivu izbornika.
(b) Namjenske – sudjeleuje samo već odabrana reprezentacija za pojedino natjecanje – ograničeni
broj natjecatelja.
Zajedničke pripreme reprezentativaca:

To su samo zajedničke pripreme na kojima učestvuju svi pozvani natjecatelji.

Listu pozvanih sastavlja izbornik na osnovu ispucanih normi.

Zajedničke pripreme trebaju omogućiti natjecateljima:
(1) da se usavršavaju
(2) da dokažu svoju formu
(3) da ispucaju dobar rezultat
(4) rezultati ispucani na pripremama upisuju se u listu rezultata i sudjeluju u prosjeku
rezultata.
 Zajedničke pripreme omogućuju izborniku:
(1)da aktivno učestvuje u pripremama
(2)da ustanovi i prati formu pojedinaca
(3)da mu olakša odluke pri naknadnim izborima natjecatelja.
 Na pripremama mogu sudjelovati i treneri.
Zajedničke pripreme održat će se samo kada za to postoje financijski uvjeti.
Financiranje priprema može se provesti sa sljedećim udjelom:
 Hrvatski streličarski savez – kompletno.
 Hrvatski streličarski savez + klub pojedinog natjecatelja.
7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 Izbornik izvješćuje UO i ured Saveza o izboru i određivanju reprezentativaca za svako
pojedino natjecanje, najkasnije 10 (deset) dana prije prvih i konačnih rokova koje je
utvrdio organizator europskog i/ili svjetskog prvenstva.
 Savez je obavezan na vrijeme obavijestiti izbornika o broju reprezentativaca koji će
nastupiti.
 Na jednak način će postupiti Savez i za sva ostala natjecanja koja nisu praćena proračunom
Saveza koji je odobren od strane HOO-a s pozivom matičnim klubovima odnosno
županijskim savezima oko financiranja ili sufinanciranja nastupa reprezentativaca.
 Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor HSS-a.
 Upravni odbor HSS-a može izvršiti izmjene ili dopune ovog Pravilnika.
 Pravilnik prihvaća i donosi Upravni odbor HSS-a na svojoj 11. sjednici održanoj dana 21.
listopada 2010. godine.
U Zagrebu, 21. listopada 2010.
Predsjednik Saveza:
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