
 
 
 

 

Број: 09-21 
26.03.2021.године 
Гуча 
 
 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 

УДРУЖЕНИМ СТРЕЉАЧКИМ КЛУБОВИМА И ДРУЖИНАМА 
 
 

ПРЕДМЕТ: Позив за Првенство СССЦС – Такмичарског региона западне 
Србије „Б“ и „Ц“ програм – серијско ваздушно оружије 
 

 Обавештавамо Вас да је организација  Првенства ССС ЦС -  Такмичарског 
региона западне Србије у „Б“ и „Ц“ програму – серијско ваздушно оружије, 
поверена Стрељачком клубу „Драгачево“ из Гуче. Такмичење ће бити одржано 
по календару Стрељачког савеза Србије у НЕДЕЉУ – 11. Априла 2021.године 
у  хали спортова Средње школе „Драгачево“ у Гучи. 
 

 Такмичење за све категорије биће одржано на папирним метама. 
 
 Молимо Вас да своје учеснике пријавите на обрасцу за пријављивање, 
који се налази у прилогу, искључиво електронским путен на  Е-мејл адресу СК 
„Драгачево“ Гуча, која гласи  : skdragacevoguca@gmail.com.  
 

 Рок за пријаву је ПЕТАК – 02.04.2021.године. до 24.00 часа. 
 

 Цена котизације : 
 

- Пионити-ке - 20 дијабола................................ 700,oo динара, 
- Јуниори-ке  - 40 дијабола ............................... 800,oo динара, 
- Сениори-ке - 40 дијабола ............................... 800,oo динара, 

 

 Сви пријављени Клубови/Дружине, заједно са распоредом наступа 
добиће скениране Рачуне за уплату котизације, исти могу уплатити на рачун 
број : 200-2425560101913-63  СК“Драгачево“ Гуча,  (уплата котизације за 
Регионално првенство) или готовински на дан такмичења.  
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Н А П О М Е Н А: 
 
Поштовани спортисти и спортски радници, 
Молимо Вас да на такмичење дођете здрави, са заштитним 
маскама. На улазу у Халу спортова биће извршено мерење 
температуре свих учесника као и дезинфекција руку. Организатор 
ће извршити дезинфекцију Стрелишта. 
Такође у складу са Препорукама Министарства за омладину и 
спорт Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање вируса Covid 
– 19  ОБАВЕЗУЈУ се сви учесници такмичења (спортисти, тренери и 
службе такмичења) да потпишу писану изјаву приликом доласка 
на такмичење, да последњих 10 (десет) дана нису дошли у свестан 
контакт са особом којој је потврђена болест, да немају симптоме, 
као и да су обавили лекарски преглед код здравственог радника са 
важећом лиценцом. 
 

 За све додатне  информације можете се обратити путем телефона : 
063/88-061-08   Радоју Милутиновић - Мачаку 
 
 Свим стрелцима, њиховим тренерима и спортским радницима желимо 
постизање најбољих резултата као и пријатан боравак у Гучи, престоници 
Трубе. 
 
 Учесници такмичења који су заинтресовани за смештај могу контактирати 
Туристичку организацију општине Лучани „Драгачево“ у Гучи на телефон : 
032/855-886, Маријана Луковић – 061/27-11-261 или на Е-мејл ТО : 
info@turizamdragacevo.org 
 
 ДОБРО ДОШЛИ  -  ДОБРИМА ДОШЛИ ! 
 

 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    СК “Драгачево“ Гуча 
                                                          
                                                                                                                _________________________ 
                                                                                                                       Радоје Милутиновић с.р 
 
 


