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Z A P I S N I K   
sa sastanaka za pripremu i organizaciju županijskog prvenstva u 

 lovnom streljaštvu  
 

 

Sastanak povjerenika za lovno streljaštvo svih lovačkih udruga zainteresiranih za 

sudjelovanje na ovogodišnjem županijskom prvenstvu u lovnom streljaštvu održan 

je u petak 29.05.2020. godine u lovačkom domu "Prosine" u Slanomu, s početkom 

u 18.00 sati. Na sastanku je dogovoreno da se održe ukupno tri kola. Prvo i treće 

kolo kombinacija lovački trap, lovački parkur sa serijom po 25 meta (parkur 3 

pojedinca i duplet) i gađanje užlijebljenim cijevima  (po 3 strijelca). Redoslijed 

natjecanja; trap, parkur, karabin. U drugom kolu kombinacija lovački trap i lovački 

parkur. Za konačni poredak  zbrajaju  se bodovi svih kola. Prije natjecanja izvlačiti 

šemu za parkur. U natjecanju obavezno korištenje fonopula. Strijelac koji je nastupio 

za jednu ekipu više ne može nastupiti za drugu. Kotizacija za sva natjecanja je 50,00 

kn po disciplini strijelac/kolo. Medalje (trojici najbolje plasiranih u tonu zlata, srebra 

i bronce) i mali pehar (pobjedničkoj ekipi) biti će uručeni od predsjednika domaćina 

na kraju svakog kola. Po završetku posljednjeg kola proglašavaju se pojedinačni i 

ekipni pobjednici prvenstva i dodjeljuju se pokali ekipama za prvo, drugo i treće 

mjesto. Svakom članu tri prvoplasirane ekipe (po trojica) dodjeljuju se ekipne 

medalje u tonu zlata, srebra i bronce. Šestorica najbolje plasiranih strijelaca čini 

raprezentaciju Saveza na državnom prvenstvu. Trojici najbolje plasiranih strijelaca 

dodjeljuju se pokali. Proglašenje pobjednika i dodjelu pokala vrši predsjednik 

Saveza, a u njegovoj odsutnosti osoba koju on za to ovlasti. Za nespomenute 

okolnosti primjenjivati će se  pravilnk o lovnom streljaštvu HLS-a. Troškove pehara, 

medalja i zakuska na kraju 3 kola snosi ŽLS.  

Natjecanje će se izvoditi primjenjujući epidemiološke mjere. 

 

mailto:ls.dubrovacko-neretvanske@hls.t-com.hr


Dogovoreno kako slijedi: 

1. Voditelj natjecanja - Periša Kmetović. 

2. Zamjenik voditelja - Mato Špilj 

3. Žiri natjecanja - Stipe Šabić, Đuro Šabadin, Nikša Bečić, Mihovil Mataga, 

Nikša Lujo i Periša Kmetović. 

4. Glavni suci - Stipe Šabić, Nikša Bečić, Đuro Šabadin, Mihovil Mataga, 

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

5. Kalendar natjecanja: 

 

  1 kolo  - Konavle (II serija parkur - raspucavanje)  05. 07. 2020 

 2 kolo  - Visočani (II serija trap - raspucavanje)   19. 07. 2020 

 3 kolo - Raba (II serija parkur - raspucavanje)   26. 07. 2020 

Glavni sudac za karabin je Mato Špilj, a ostali odrediti će se ujutro prije početka 

natjecanja. 

Pojedinačni rezultat je zbroj serije LK + LP + LT. Ekipni rezultat je zbroj 3 
najboljih pojedinačnih rezultata (znači najvredniji je rezultat lovačkog karabina 
zatim parcoura i tek onda trapa).  
U slučaju jednakog rezultata uzima se rezultat na zadnju metu u parcouru (pa 
predzadnju i tako redom parcour pa trap).    
 

Početak natjecanja (pucanja) u 8 sati, a okupljanje u 7 i 30 sati (obavezno doći). 

Svi natjecatelji moraju imati valjane oružne listove i članstvo u ŽLS-u za tekuću lovnu 

godinu - provjera.                                                                                                   

Nastup osobe koja nije član LSŽ-e imati će za posljedicu diskvalifikaciju cijele ekipe.  

Sudionicima i službenom osoblju na strelištu preporučuje se uporaba zaštitnih 

sredstava za sluh i oči. 

 

Sastanak je završio u 20 sati. 

 

 

                                                                                                  Zapisničar: 

                                                                                               Mato Špilj  

tajnik LSDNŽ 


