Правилник о ловном стрељаштву
летеће мете – глинени голубови

Ловачког савеза Републике Српске

2017.

На основу Закона о ловству (Службени гласник Републике Српске, бр. 60/09 и
50/13), Закона о оружју и муницији(Службени гласник Републике Српске, бр. 26/16) и
Статута ЛСРС, a преко свог тијела Комисије за ловно стрељаштво,Управни одбор
Ловачког савеза Републике Српске (у даљем тексту ЛСРС), доноси

ПРАВИЛНИК О ЛОВНОМ СТРЕЉАШТВУ СА ПРОПОЗИЦИЈАМА
ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ЛЕТЕЋИХ МЕТА – ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником се уређују услови и норме по којима се организује такмичење у
гађању летећих мета – глинених голубова.
Члан 2.
(Куп Републике Српске)
1) Ловачки савез Републике Српске организује такмичење у гађању летећих мета.
2) Финално такмичење назива се Куп Републике Српске у гађању летећих мета.
3) Куп Републике Српске одржава се једном годишње.
4) Учесници Купа Републике Српске се квалификују путем предтакмичења по
такмичарским групама.
Члан 3.
(Организација такмичења)
1) Прије организовања финалног такмичења, организују се предтакмичења
такмичарским групама.
2) Број такмичења за сваку годину одређује Комисија за ловно стрељаштво.
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Члан 4.
(Такмичарске групе)
1) Предтакмичења се организују по такмичарским групама, и то:
 I такмичарска група
- Бањалучка и Мркоњићка регија,
 II такмичарска група
- Добојско-Модричка регија,
- Семберска и Бирачка регија,
 III такмичарска група
 IV такмичарска група
- Мотајичко-Лијевчанска и Санско-Унска регија,
- Сарајевско-Романијска, Старохерцеговачка и Херцеговачка
 V такмичарска група
регија.
2) На предтакмичење по такмичарским групама једно ловачко удружење може пријавити
четири екипе и четири појединца.
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3) Уз сагласност организатора и става Савјета регија, број екипа испред једног ловачког
удружења може бити и већи.
4) Екипа се састоји од три члана.
5) Један исти такмичар може гађати на такмичењу само за једну екипу.
Члан 5.
(Квалификације за Куп Републике Српске)
1) Такмичари четири првопласиране екипе на предтакмичењима по такмичарским групама
остварују право учешћа на Купу Републике Српске у екипној и појединачној
конкуренцији.
2) Прва четири такмичара у појединачној конкуренцији на предтакмичењима по
такмичарским групама остварују право учешћа на Купу Републике Српске у
појединачној конкуренцији, уколико његова екипа не освоји једно од прва четири
мјеста.
3) Екипни и појединачни прваци Купа Републике Српске из претходне године остварују
право учешћа без претходних квалификација.
4) Уз сагласност Комисије за ловно стрељаштво ЛСРС, број екипа испред једне
такмичарске групе може бити и већи.
Члан 6.
(Учесници такмичења)
Учесници такмичења морају бити пуноправни чланови ловачких удружења чланица
ЛСРС, у складу са Статутом Ловачког савеза и Закона о ловству Републике Српске.
Члан 7.
(Начин одређивања мјеста и времена одржавања такмичења и органа на стрелишту)
1) Мјесто и вријеме одржавања предтакмичења по такмичарским групама, као и
руководиоца гађања, замјеника руководиоца гађања и судије одређују Савјети регија.
2) Руководиоца гађања, замјеника руководиоца гађања и судије на Купу Републике
Српске одређује Комисија за ловно стрељаштво.
3) Мјесто и вријеме одржавања Купа Републике Српске одређује Управни одбор ЛСРС
жријебом или на бази пријаве.
4) Мјесто за одржавање такмичења мора да испуњава потребне услове.
Члан 8.
(Организација такмичења)
1) За организацију Купа Републике Српске одговоран је предсједник Комисије за ловно
стрељаштво и исти брине о организацији и регуларности такмичења.
2) За организацију предтакмичења по такмичарским групама одговорни су чланови
Комисије за ловно стрељаштво изабрани по регијама.
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Члан 9.
(Машине за избацивање летећих мета)
1) Гађање на Купу Републике Српске организује се на машинама које одреди Комисија за
ловно стрељаштво, а које обавезно морају бити аутоматске.
2) Гађање на предтакмичењима по такмичарским групама организује се на машинама
којима располажу такмичарске групе, тј. регије, а које морају бити аутоматске.
Члан 10.
(Судије на такмичењу)
1) За вођење такмичења одређују се судије, и то: главни, линијски и судија записничар.
2) Судије одређује руководилац такмичења на приједлог представника екипа учесница у
такмичењу.
Члан 11.
(Обавезе органа и такмичара на стрелишту)
1) Организатори такмичења, руководилац гађања и његов замјеник, судије, обезбјеђење и
такмичари дужни су да поштују правилник и пропозиције за такмичења у ловном
стрељаштву и мјере безбједности у руковању оружјем.
Члан 12.
(Мјере безбједности)
Током ловно-стрељачких активности морају се достићи и спровести све неопходне мјере
безбједности по присутна лица и имовину. У том смислу носиоци активности дужни су
остварити активну сарадњу са органима Министарства унутрашњих послова Републике
Српске (у даљем тексту МУП РС), а преко органа на стрелишту отклањати евентуалне
опасности и неправилности приликом такмичења.
Члан 13.
(Одговорност за безбједносне услове)
За све безбједносне услове на такмичењима одговорна су ловачка удружења у чијем
ловишту се такмичење изводи. Удружења су дужна да предузму све радње како до
нежељених посљедица не би дошло: потребне мјере обезбјеђења стрелишта
(обиљежавање стрелишта и постављање осматрача), добијање дозволе за организовање
такмичења, позивање органа МУП РС на такмичење, обавјештавање локалног
становништва и остало.
Члан 14.
(Казнене одредбе)
Сва лица која су присутна на такмичењима у ловном стрељаштву која организују ловачка
удружења уз помоћ ЛСРС су дужна да се понашају достојанствено, културно и у складу са
одредбама Закона о оружју и муницији, а што се нарочито односи на такмичаре. У случају
кршења реда и дисциплине усљед чега се угрожавају имовина, безбједност и животи људи
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присутних на такмичењу, организатор као и сва лица која су присутна су обавезна да
реагују како би се та опасност отклонила. Уколико такмичар крши Пропозиције за
такмичење у ловном стрељаштву, рукује оружјем тако да оно угрожава имовину,
безбједност и животе људи може бити кажњен. Казну изриче руководилац гађања уз
сагласност судија.
Казне су:
1) опомена и
2) дисквалификација, удаљење са такмичења и пријава органима МУП РС по потреби.
Члан 15.
(Извјештај са такмичења)
1) Послије завршетка предтакмичења, чланови Комисије за стрељаштво изабрани по
регијама праве извјештај који подносе предсједнику Комисије за ловно стрељаштво.
2) Послије завршетка Купа Републике Српске, руководилац гађања подноси извјештај
предсједнику ЛСРС. Саставни дио овог извјештаја је списак утрошка новчаних
средстава.
Члан 16.
(Трошкови организације такмичења)
1) Трошкове организације предтакмичења сносе удружења, екипе и учесници такмичења.
2) Трошковник одређују удружења, екипе и учесници у такмичењу прије почетка
такмичења.
3) Трошкове организације Купа Републике Српске сноси ЛСРС.
Члан 17.
(Друге ситуације које правилник не предвиђа)
Ако током такмичења настану ситуације које правилник не предвиђа, о њима одлучује
руководилац такмичења и судије.Руководилац такмичења и судије дужни су приложити
посебан записник о насталој ситуацији и образложити своје одлуке.
Члан 18.
(Пропозиције за гађање летећих мета)
Пропозиције за гађање летећих мета су саставни дио овог правилника.
Члан 19.
(Прелазне одредбе)
Овај правилник ступа на снагу по његовом усвајању од стране Управног одбора ЛСРС и
ставља ван снаге претходни Правилник.

Усвојен на Управном одбору ЛСРС у Власеници, дана 03.05.2017. године.
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ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ГАЂАЊЕ ЛЕТЕЋИХ МЕТА
Овим пропозицијама се утврђују услови који морају бити задовољени у спровођењу
такмичења у ловном стрељаштву, дисциплина ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ (ГЛИНЕНИ ГОЛУБОВИ),
у организацији ловачких удружења ЛСРС.
1) Такмичарску групу чине три такмичара који гађају двије серије по 25 летећих мета, са
сваког стрељачког мјеста по пет мета.
2) Ток такмичења прати руководилац такмичења и о томе сачињава записник. Такмичење
води судијска екипа која биљежи резултате и врши оцјењивање.
3) За свако такмичење врши се пријављивање екипа и појединаца на самом стрелишту до
почетка такмичења. Пријаву подноси капитен екипе и исти може уложити приговор
главном судији. Редосљед такмичења на сваком такмичењу одређује се жријебом.
4) Пријава екипе врши се на обрасцу који садржи и простор за оцјену погодака и збирну
рубрику за појединачни и екипни збир поена.
5) Екипни резултат чини збир погодака три такмичара у екипи.
- У случају да екипа има исти резултат, узима се у обзир резултат првог такмичара на
пријавној листи екипе.
- Ако претходни поступак не даје резултат, узима се резултат другог такмичара на
пријавној листи екипе.
- Ако претходни поступак не даје резултат, узима се резултат трећег такмичара на
пријавној листи екипе.
- Ако претходни поступак не даје резултат, примјениће се екипно распуцавање са по 10
летећих мета, што укупно чини 30 летећих мета по екипи.
6) Појединачни резултат такмичара, који су били саставни дио екипе или су се такмичили
појединачно, чине његови погоци.
- Шест најбољих појединаца се квалификује за гађање у плеј-офу. У случају да више од
шест појединаца имају исти број бодова, гађају шут-аут по једну летећу мету, до
првог промашаја.
- Плеј-оф је засебно надметање шест појединаца који су имали најбољи појединачни
резултат на такичењу остварен у оквиру екипа или у појединачној категорији. На
самом Купу Републике Српске у плеј-офу се такмичи шест појединаца који су
остварили набољи резултат на том купу, не преносећи никакав пласман са
квалификација из такмичарских регија.
- У плеј-офу се гађа по 15 летећих мета у првој серији. Такмичар са најмање бодова
испада из даљег такмичења. Првих пет такмичара гађа додатних пет мета у другој
серији. Збиром бодова из прве двије серије добија се резултат. Такмичар са најмање
бодова испада из даљег такмичења, док прва четири такмичара настављају
такмичење. Поступак се понавља док не остану само два такмичара који такође
гађају по 5 мета за освајање првог мјеста.
- Уколико је резултат неријешен, гађа се шут-аут, по једна летећа мета до првог
промашаја.
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7) Такмичари долазе на мјесто одакле се гађа и одлазе са истог мјеста само са празном и
преломљеном пушком. Пушка се пуни и празни само на мјесту са кога се гађа, са
цијевима окренутим у правцу машине за избацивање глинених голубова. При промјени
мјеста (након сваког пуцња) пушка се држи преломљена.
8) Став за гађање је стојећи, пушка може бити у згибу рамена прије појаве глиненог
голуба.
9) Ако је голуб избачен тако ниско или тако слабо да пада на мањој удаљености од 20
метара од мјеста лансирања, такмичар добија новог голуба без обзира да ли је на њега
гађао, промашио га или погодио, као и у случају сваког неправилно избаченог голуба.
10) На сваког избаченог голуба је дозвољено испалити највише два метка.
11) Послије заузимања припремног става за гађање, такмичар даје налог за избацивање
голуба узвиком ,,пул” или неким другим, кратким и јасним узвиком. Одмах након тога
голуб треба да је избачен.
12) Ако такмичар пропусти да гађа на правилно избаченог голуба, рачуна му се промашај,
као и у случају ако му је пушка била закочена, ненапуњена или ненапета.
13) Ако голуб не буде избачен одмах или сасвим убрзо послије изданог налога стријелца,
такмичар има право да га не прими, односно да одустане од гађања. Одустанак
означава наглим одлагањем пушке из заузетог става за гађање, са цевима окренутим
према горе или повиком “стој”, или и једним и другим. У том случају добија се нов
голуб. Ако послије давања знака за одустајање ипак гађа, пуцањ му се рачуна.
14) Ако је голуб избачен без давања налога, такмичар има право да га не прими и добија
новог голуба. Ако га прими и гађа га, резултат гађања му се рачуна.
15) Ако послије давања знака буду истовремено избачена два голуба, исход се не
рачуна, без обзира да ли је такмичар гађао и он добија новог голуба.
16) Сматра се да је голуб погођен ако се послије гађања одвоји од голуба ма и једно
видљиво парче. Звук удара сачме у голуба или само запрашење без и једног видљиво
одвојеног парчета послије гађања, као и голуб који све до пада на земљу лети цео,
не сматра се погођеним. Важећа је само одлука линијског судије у циљу признавања
или не признавања поготка. Линијски судија у случају спорне одлуке може тражити
мишљење других судија и по потреби извршити исправку оцјене.
17) Ако из машине излети оштећен или разбијен голуб, такмичар добија новог голуба без
обзира да ли је опалио метак.
18) Нема утицаја на резултат такмичења да ли су голубови погођени првим или другим
метком.
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19) Затаји ли први метак такмичару се додјељује нови голуб, али ако други метак није
опалио, с тим да му судија одмах отвори пушку и докаже да је у питању грешка
оружја. Ако је други метак опалио, биљежи му се резултат.
20) Ако је такмичар првим метком гађао и промашио, а други му затаји, добија новог
голуба, с тим да мора први метак да опали тек када излети нови голуб, али са њим
не смије да га погоди (намјеран промашај). Само резултат другог метка се рачуна.
Погоди ли га првим метком или испали први метак прије него што се појавио
поновљени голуб, рачуна му се промашај.
21) Организатор такмичења због ефикасност може распоредити такмичење у два дана.
Такође, цијенећи ситуацију, може дозволити пробно гађање прије почетка такмичења,
а трошкове пробе сносе екипе и појединци заинтересовани за пробно гађање.
22) Гађање се искључиво изводи пушкама сачмарицама калибра 12 (бокерице или
положаре). За гађање се искључиво користи метак трап чије је олово тежине 24 грама
и промјера сачме 2,4 mm.
23) Летећа мета се гађа са удаљености од 15 метара од уста машине до стрељачког мјеста.
Висина мете од уста машине на удаљености од 10 метара треба да износи 2,10 метара,
а дужина лета од уста машине до пада мете 65 метара.
24) Услове за гађање цијени руководилац гађања са судијама и одобрава гађање или тражи
отклањање недостатака и рјешава све случајеве који нису предвиђени овим
пропозицијама. Услови такмичења треба да буду по могућности исти за све
такмичаре, како у погледу правца бацања, тако и у погледу домета избачених
голубова.
25) По завршетку такмичења организатор је дужан да обезбиједи несметано проглашење
побједника и уручење награда. Организатор може уручити захвалнице организацијама
и појединцима који су помогли реализацију такмичења. Организатор је обавезан, у
складу са могућностима, да омогући медијско праћење. Такође, у обавези је да
пријави такмичење надлежним органима МУП-а и обезбиједи редарску службу.
26) Прелазни прехар који се додјељује побједничкој екипи Купа Републике Српске остаје
у трајном власништву ловачког удружења чија га је екипа освојила три пута заредом.
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