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Zagreb, 28.07.2016.  
 

SUDIONICIMA PIKADO LIGA HŠSS 2016-2017 
 

PREDMET: poziv na prijavu za PIKADO lige HŠSS-a sezona 2016-2017 
 
Poštovani  
 
Ovim putem pozivamo članice HŠSS da prijave svoje članove i svoj klub za sudjelovanje u Pikado ligi HŠSS za 
sezonu 2016/2017. Hrvatski športski savez slijepih organizira natjecanje u dvije pikado lige; 1. i 2. liga prema 
Pravilniku za ekipno PH u pikadu za slijepe i slabovidne HŠSS-a.  
 
Sudionici pikado liga dužni su poštivati sve odredbe gore spomenutog  Pravilnika,  a ovim putem ističemo da svi 
moraju osigurati: odgovarajući pikado aparat, osvijetljena metu, ravnomjerno osvjetljenje prostora za igru i da 
osiguraju potreban mir za igru.  
 
Klubovi svoje ekipu prijavljuju u Formularu za prijavu. U isti se može upisati neograničen broj igrača. Samo oni 
igrači koji su prijavljeni u formularu mogu sudjelovati u natjecanju i sudjeluju tijekom cijele sezone za Klub koji ih 
je prijavio. Tijekom sezone nije moguće nastupati u 2 različita Kluba. Ekipa mora imati minimalno 6 (1. Liga)  
odnosno 4 (2. Liga) natjecatelja kako bi mogla sudjelovati u natjecateljskog sezoni. Klubovi mogu imati samo 
jednu prijavljenu ekipu (npr. nije moguće imati 2 ekipu u 2. Ligi). Svi igrači koji su prijavljeni za novu sezonu 
moraju biti registrirani u regonline bazi članstva HŠSS. Ukoliko netko od igrača nije registriran u navedenoj bazi 
Klub će biti obavješten od strane HŠSS i morati će biti registriran prije početka natjecateljske sezone.  
 

 broj Klubova u 1. Pikado ligi : 8  

 broj Klubova u 2. Pikado ligi : 4 trenutno;  
Novi klub u sezoni 2015/2017 biti će Sisak koji je najavio sudjelovanje u 2. Pikado ligi HŠSS 2016/2017., na 
temelju odobrenja IO HŠSS-a.  
 
Svi klubovi koji zajednički dogovore druge termine u odnosu na planirani kalendar obavezni su o tome na vrijeme 
obavijestiti voditelja pikada (V. Jelušića) i ured HŠSS-a.  
 
Rok za dostavu formulara je 15.09.2016. na: hsss@zg.t-com.hr i villiam.jelusic@yahoo.com.                                  
Formulare obavezno dostaviti na gore navedene mail adrese.  
Sve podsjećamo na obavezan liječnički pregled natjecatelja (svakih 6 mjeseci sukladno Zakonu o sportu).  
Nakon dostavljenih prijava Klubovi će od strane HŠSS dobiti Bilten za ligu sa svim potrebnim informacijama 
(raspored, popis klubova, popis prijavljenih igrača....)  do 27.09.2016.  
Za sve ostalo se slobodno  mi se obratite na slijedeći kontakt:  091/4646-356 
 
 
Villiam Jelušić  
Voditelj Pikada HŠSS 
 
 
Športski pozdrav, 

 
                                                                                                                      Predsjednik HŠSS 

         Duško Petrović  
 


