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HRVATSKA STRELIČARSKA LIGA
PRAVILNIK
I. UVODNE ODREDBE
a. Naziv natjecanja je Hrvatska streličarska liga.
b. U ligi sudjeluju klubovi HSS-a.
c. HSS imenuje povjerenika lige.
II. STILOVI I KATEGORIJE
a. Stilovi u Hrvatskoj streličarskoj ligi su:
Zakrivljeni, složeni, goli/dugi/instinktivni luk.
b. Kategorija – apsolutna.
III. PRAVILA HRVATSKE STRELIČARSKE LIGE
a. Ekipu čine tri streličara/ke. Sastav ekipe prijavljuje se isključivo e-mailom
preko
službenih prijava za natjecanje uz naznaku 'sudjelovanja u ligi'.
b. Od stilova ekipu može činiti po jedan CU, jedan RB i jedan BB/LB/IB uz
uvjet da
isti stilovi koriste istu veličinu lica:


maksimalno jedan CU - u slučaju da klub nema CU njega može
zamijeniti RB ili BB/LB/IB,



maksimalno dva RB (u slučaju da klub nema CU) i jedan BB/LB/IB,



tri BB/LB/IB.

c. Svaki klub u ligi može sudjelovati s najviše tri ekipe.
d. Boduju se rezultati koje ekipa ostvari na pojedinom turniru iz kombinacije
stilova
iz stavka b.
e. Svi dvoranski turniri WA 2x18 m, koji su u kalendaru HSS-a boduju se za
Hrvatsku streličarsku ligu.
f. Nakon svakog turnira organizator sastavlja tablicu s popisom ekipa (i njihov
sastav uz eventualne izmjene zbog nedolaska koje moraju biti konačne prije
početka natjecanja) te istu dostavlja povjereniku na kontrolu koji izrađuje tablicu
s trenutnim poretkom za objavu na web stranici HSS-a.
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IV. DODJELA BODOVA PREMA PLASMANU NA TURNIRIMA
1. mjesto

100 bodova

2. mjesto

80 bodova

3. mjesto

65 bodova

4. mjesto

55 bodova

5. mjesto

50 bodova

6. mjesto

45 bodova

7. mjesto

40 bodova

8. mjesto

35 bodova

9. mjesto

30 bodova

10. mjesto

25 bodova

11. mjesto

20 bodova

12. mjesto

15 bodova

13. mjesto

10 bodova

14. mjesto

5 bodova

15. mjesto

3 boda

16. mjesto

1 bod

V. NAGRADE
HSS nagrađuje pobjednika lige.

Zagreb, 23. listopada 2019.
Darko Uidl
predsjednik HSS

