
Pozdrav, 

samo kratak pregled kako je prošao HSK za dvoransku sezonu 2019.-2020.  

Ovo je bila druga sezona kupa u kojoj je uz Zakrivljeni i Složeni luk sudjelovao Goli luk te je njihov 

odaziv i interes bio velik.  

Odradili smo svih pet turnira, ali je finale odgođeno zbog Korona virusa.                                              

Želim skrenuti pozornost na par detalja koji bi olakšali organizaciju, olakšali streličarima i onima koji 

prate natjecanja. 

Redom: 

1. klubovi bi prilikom prijave streličara na turnire trebali u prijavi naglasiti(posebno prijaviti) i 

streličara koji se natječe u kupu kako se ne bi dogodilo da nakon završenog kvalifikacijskog dijela 

turnira streličari naknadno prijavljuju kako bi mogli pucati kup raspucavanja 

2. možda bi bilo dobro da se za svakog natjecatelja koji se prijavljuje za Kup uplati dodatna minimalna 

kotizacija (5 KN ili 10 KN) kako bi se izbjeglo odustajanje od kupa iz neopravdanih razloga 

3. obavezno u raspucavanjima za kup organizator mora osigurati countere za svakog streličara kako 

bi svi mogli pratiti trenutne rezultate 

4.blank mečeve vratiti kako je bilo u prvoj sezoni kako ne bi dolazilo do pomutnje oko izrade češlja za 

raspucavanje i netransparentnosti oko uvrštavanja niže plasiranih natjecatelja u češalj za kup. 

Također za finalni turnir ne pozivati niže rangirane streličare radi popunjavanja praznih mjesta. 

5.organizator treba obavezno nakon kvalifikacijskog dijela turnira objaviti poredak od 1.-32. mjesta  

natjecatelja prijavljenih za kup i tu listu ovjerenu od sudaca i organizatora poslati u savez. 

6.nakon završenog raspucavanja, češalj raspucavanja sa konačnim poretkom i također ovjerenim od 

strane organizatora i sudaca poslati u savez 

7.konačni poredak od 1.-32. sa obavezno upisanim desetkama i devetkama poslati ovjerene od 

sudaca i organizatora u savez. 

8.ako je moguće da se u poziv za prijave organizatora turnira za slijedeću natjecateljsku sezonu objavi 

poziv za organizaciju kupa kako bi se moglo unaprijed znati i biti upisani turniri koji organiziraju i kup 

u kalendar, a streličari i klubovi mogli unaprijed organizirati svoju sezonu 

9.na turnirima koji se boduju za kup trebalo bi u pozive staviti da prednost prilikom popunjavanja 

turnira imaju streličari koji se prijavljuju za kup 

10.streličari koji nakon što nisu sudjelovali bar na jednom od prva tri turnira koji se boduju za kup ne 

mogu sudjelovati niti na zadnja dva turnira kupa jer ne mogu više ispuniti uvjet za sudjelovanje u 

finalnom turniru(minimalno tri odrađena turnira) ili ako ima odrađen jedan turnir od prva četiri 

također ne može sudjelovati na zadnjem jer ne može ispuniti uvjet od tri odrađena turnira  

 

Ovo su detalji kojima bi se izbjegli problemi koje sam primijetio u organizaciji i provedbi HSK-a. Ideja 

je da organizacija i provedba HSK-a bude što jednostavnija, zanimljivija i transparentnija. 

   

   



 

 

 


