
 

GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO 
“POŽEGA 1871” 

POŽEGA, 
Milke Trnine 10, p.p. 229 

 
 
Požega, srpanj 2014. 
 

 
Predmet: POZIV NA 20. PRVENSTVO HRVATSKE U GAĐANJU SAMOSTRELOM FIELD 

 
Odlukom Hrvatskog streljačkog saveza Građanskom streljačkom društvu “POŽEGA 1871” 

dodijeljena je organizacija 20. Prvenstva Hrvatske u gađanju samostrelom field na otvorenom. 
Prvenstvo će se održati  18.-20.07.2014. u Požegi na rekreacijskom centru kraj Orljave. 

Pravo nastupa imaju svi hrvatski strijelci registrirani u Hrvatskom streljačkom savezu za 2014. 
godinu s važećim liječničkim uvjerenjem o sposobnosti za bavljenje sportskim aktivnostima ne starijim 
od 6 mjeseci. Gađa se po pravilima IAU meč IR 1800 u jednoj grupi s finalom.  
 
Program natjecanja:  
PETAK 18.07.2014. 
16.00-19.00 Službeni trening 
19.00  Tehnički sastanak – izvlačenje startnih mjesta 
 
SUBOTA 19.07.2014. 
9.30  Službeno otvorenje 
10.00  Početak natjecanja 
15.00  Završetak 1. Dana natjecanja 
18.00  Zajednički izlet, večera 
 
NEDJELJA 20.07.2014. 
9.30  Početak natjecanja 
14.30  Završetak osnovnog dijela natjecanja 
15.30  Finalno gađanje – juniori 
16.00  Finalno gađanje - žene 
16.30  Finalno gađanje – muški 
17.00  Proglašenje pobjednika 

 
Kotizacija po učesniku 150,00 kn može se uplatiti na žiro račun društva: HR03 2500 0091 

1021 6202 1, ili u gotovini blagajniku neposredno prije početka natjecanja. 
Tijekom natjecanja na strelištu će biti osigurana negazirana voda za sve natjecatelje i službeno 

osoblje, a nakon natjecanja zajednički ručak. 
Prijave za natjecanje primaju se najkasnije do utorka 15.07.2014. godine. Prijaviti se možete 

na e-mail: zoran.spoler@mapei.hr, ili na mobitel: 098/283-270 (Zoran Špoler.) 
 
Smještaj možete rezervirati: 
- „Villa Dora" Adresa: Stjepana Radića 20 034 276 094 098/363-411 http://www.vila-

dora.hr, cca 500 m od strelišta, cijena noćenja s doručkom 120 kn po osobi 
- Pansion "Villa Maria" Adresa: Dr. Franje Tuđmana 14 034/271-271 091/2059-016 

http://www.villa-maria.hr, cca 1 km od strelišta, cijena noćenja s doručkom 150 kn 
- Hotel "Grgin Dol", Grgin dol 20 034/273-222, mob: 098/487-006, cca 2 km od strelišta, 

cijena noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi 150 kn po osobi 
 

U nadi da ćete se odazvati na naš poziv sportski Vas pozdravljamo! 
 

Predsjednik: 
 

Domagoj Soukup 

143 godine 
streljaštva u Požegi 


