
Sukladno žaključku izvršnog odbora Lovačkog saveza Dubrovačko-neretvanske 
županije od 07. svibnja 2019 godine, a temeljen prijedloga donesenim na 
pripremnom sastanku s predstavnicima lovačkih udruga u Slanomu 26. ožujka 2019 
godine, predsjednik Lovačkog saveza Dubrovačko-neretvanske županije donio je  
 
  

O D L U K U 
U SVEZI ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKOG PRVENSTVA 

U LOVNOM STRELJAŠTVU 2019 GODINE 
 

 
 

I 
  
 Za provedbu natjecanja imenujem slijedeće osobe: 
 

a) Voditelj natjecanja: Periša Kmetović. 
b) Zamjenik voditelja: Mato Špilj. 
c) Žiri natjecanja: Stipe Šabić, Đuro Šabadin, Nikša Bečić, Mihovil Mataga i 

Nikša Lujo. 
d) Glavni suci: Stipe Šabić, Nikša Bečić, Đuro Šabadin, Mihovil Mataga, Alen 

Franić, Mario Grljušić, Perica Miljas, Periša Kmetović i Nikša Lujo. 
 

  
II 

  
Natjecanje će se održati u 4 kola na tri strelišta u tri discipline prema slijedećem 
rasporedu:  
 
I      KOLO trap i parkur (raspucavanje parkur)   26. 05. 2019. (nedjelja)  - Primorje 
II     KOLO parkur i trap (raspucavanje trap)       09. 06. 2019. (nedjelja)  - Dubravka 
III    KOLO trap i parkur (raspucavanje parkur)   30. 06. 2019. (nedjelja)  - Raba 
IV    KOLO parkur, trap i karabin                   07.07. 2019. (nedjelja)  - Dubravka 
Redoslijed disciplina za 4 kolo i raspucavanje odrediti će se dogovorom ili ždrijebom 
prije natjecanja.  
  
 

III 
  
Prijave natjecatelja će započeti u 07.30 sati putem povjerenika, a izvlačenje 
redoslijeda nastupa će biti u 08.00 sati. Nakon izvlačenja naknadne prijave 
natjecatelja neće biti dopuštene! 
U slučaju lošeg vremena (kiše,vjetra i slično) natjecanja se neće otkazivati, niti 
odgađati. 
Kotizacija za sva natjecanja (2 x 25 meta) je 110,00 kn strijelac/kolo, dok će se za 
karabin odrediti naknadno. Tim iznosom domaćin natjecanja pokriva troškove letećih 
meta i strelišta. 
Službeni trening će biti moguć dan prije svakog natjecanja od 15.00 sati. 
 



 
 

IV 
 

U lovačkom trapu puca se 1 serija po 25 meta. 
U lovačkom parkuru puca se 1 serija po 25 meta. 
U 4 kolu nastupa 18 prvoplasiranih i puca se 1 serija po  25 meta u parkuru i 1 serija 
po 25 meta u trapu (kao na državnom natjecanju). Za konačni poredak u 4 kolu 
pribrojavaju se prije osvojeni bodovi. 
Također u 4 kolu puca se puškom sa užlijebljenim cijevima 5 metaka u metu srnjaka, 
uz mogućnost 3 probna (kao na državnom natjecanju).  
Ekipu sačinjavaju 3 strijelca iz iste lovačke udruge, s tim da broj ekipa iz jedne 
lovačke udruge nije ograničen. 
 
 

V 
 
Strijelci na pisti obvezno trebaju imati streljački prsluk te biti prikladno odjeveni i 
obuveni. Preporučuje se za sve discipline korištenje zaštite za oči i uši. 
Prijava natjecatelja vršit će se važećim oružnim listovima za držanje i nošenje 
lovačkog oružja. 
Prilikom prijave natjecatelja vršit će se provjera članskog statusa u 2019/20 godini. 
Nastup osobe koja nije član LSŽ imat će za posljedicu diskvalifikaciju cijele ekipe. 
Po završetku 3 kola prirediti će se ručak za sve natjecatelje o trošku LSŽ-e. 
 
 

VI 
  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
 
 
Broj: 54 /19 
Slano, 09.05. 2019. godine 
  
 
 
 
  
 
         Predsjednik Saveza 
         
           Matko Knežić 


