
PRAVILA 'PEHAR TRADICIONALNE STRIJELE' 

 

Namjena i ciljevi natjecanja 

Ova pravila nisu prilog Natjecateljskom pravilniku HSS-a. Dokument je o organizaciji 

prijateljskih 3D turnira. Natjecanja u Kupu 'PEHAR TRADICIONALNE STRIJELE' (u 

nastavku PTS), jednodnevna su i cilj im je druženje streličara i rekreacija u prirodi. 

 

3D mete 

Natjecanje se odvija na 3D mate. Broj meta nije propisan. Preporučuje se organizacija 

jednoga kruga po 14 meta s tri kolčića (crveni, plavi i bijeli za djecu) ili jedan krug s dvije 

boje kolčića – jedan za odrasle i jedan za djecu za svaki krug, što u zbroju iznosi 28 

meta. Puca se do 3 strijele na metu. Na natjecanju PTS pozicije za pucanje su po jedan 

kolčić za svaki krug. Preporučuje se da su razdaljine na stazi do meta primjerene 

veličini životinjskih meta, ako organizator ima mogućnost preporučuje se da male mete 

postavi u paru. Mete nisu homologirane. Moraju biti iz materijala koji ne škode 

strijelama. 

 

Kategorije i stilovi 

U PTS mogu sudjelovati natjecateljice i natjecatelji i tradicionalnim lukom (TL - primitivni 

luk, instinktivni luk, dugi luk, goli luk, obavezna drvena strijela) i instinktivni luk (IL – 

instinktivni luki i goli luk, karbonske ili aluminijske strijele). 

Na natjecanju mogu sudjelovati i druge kategorije i stilovi (gosti), ali se njihovi rezultati 

ne zbrajaju za konačni rezultat PTS-a . Kategorije su: žene TL, žene IL, muški TL, 

muški IL, djeca do 15 godina TL, djeca do 15 godina IL, djeca do 9 godina TL, djeca do 

9 godina IL. 

 

Dozvoljeno vrijeme pucanja i mjesto pucanja 

Svaki natjecatelj ima do tri strijele i 2 minute za ispucavanje. Obavezno treba bilo kojim 

dijelom tijela dodirivati kolčić. Prihvat strijele može biti mediteranski (strijela između 

prstiju) ili apaški (strijela iznad prstiju). Pomicanje sidrišta po licu (facewalking) ili 

pomicanje prstiju po tetivi (stringwalking) nije dozvoljeno. 



Natjecateljske skupine su sastavljene iz natjecatelja koji dolaze bar iz dva (2) različita 

kluba. 

 

Bodovanje rezultata 

U obračun za PTS mogu sudjelovati svi natjecatelji koji su nastupili na najmanje jednom 

turniru. U PTS se zbrajaju 2 najbolja rezultata s turnira. 

Pogodak se boduje po 'skandinavskom sustavu'. Upisuje se zadnja ispucana strijela od 

maksimalno tri strijele ili prva ako je pogodak zadovoljavajući s prvom strijelom. 

strijela 1. vitalni dio životinjske mete 20 bodova, tijelo 16 bodova, ostalo M 

strijela 2. vitalni dio životinjske mete 16 bodova, tijelo 10 bodova, ostalo M 

strijela 3. vitalni dio životinjske mete 8 boda, tijelo 4 boda, ostalo M 

Na svakom turniru PTS-a, osvajaju se sljedeći bodovi:  

1. mjesto 25 bodova 
2. mjesto 20 bodova 
3. mjesto 15 bodova 
4. mjesto 10 bodova 
5. mjesto 5 bodova 
6. mjesto 4 boda 
7. mjesto 3 boda 
8. mjesto 2 boda 
9. mjesto 1 bod 

 

Pobjednik Kupa u kategoriji i stilu je pojedinac koji ima osvoji naviše bodova. U slučaju 

istih bodova uzima se u obzir osvojeno mjesto na zadnjem turniru. 

 

Rezultati 

Prigovori na obrađene rezultate daju se u roku od 15 minuta od objave. Primjedbe na 

sveukupni poredak i zbroj za Kup rješavaju se na sljedećem turniru.  

 

Pristupnina 

Visinu i način plaćanja određuje organizator. Preporučena pristupnina je do 120 kuna. 

Poželjne su objave prijava i rasporeda po metama kao i prikupljanje prijava putem e-



maila. Kako je Kup prijateljski susret natjecatelja/streličara pristupnina se smatra 

donacija/osobni samovoljni prilog. Hrana je uključena u pristupninu. 

 

Natjecateljski kalendar 

Sezona natjecanja traje cijelu kalendarsku godinu. PTS zaključuje rezultate na zadnjem 

prijateljskom turniru u kalendarskoj godini. Za organizaciju prijateljskog turnira može se 

odlučiti klub, pojedinac ili udruga. Pozivi će biti objavljeni na stranici HSS-a u 3D rubrici, 

a poželjno je slati ga direktno na klubove pojedince ili udruge. Natjecanje za PTS mora 

biti otvorenog tipa. Termini održavanja turnira mogu se pomicati zbog lošeg vremena. 

Ako je potrebno, lokacije navedenih turnira mogu se mijenjati, uz pravovremenu 

obavijest o promjeni putem poziva. 

Raspored turnira za 2017. godinu 

Bobovica 30. rujna 2017. 

Bobovica 4. studenog 2017.  + Pokal tradicionalnog luka (SLO) 

Bobovica 2. prosinca 2017. Finale 

 

Završne odredbe 

Evidenciju rezultata vodi organizator. 

Nagrade predaje organizator turnira. 

Izmjene ovoga Pravilnika usvajaju predstavnici organizatora natjecanja za kup. 

PTS vodi i koordinira Željko Horvat Korent (091 2411 2899 

zaczhk@gmail.com. 

 

 

Zagreb 10. siječnja 2017. 
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