
 

 
 
        Број:         Датум:01.10.2021. 
 

Стрељачки савез Србије 
Стрељачким дружинама и клубовима 

    
Предмет: Позив на Grand Prix Smederevo и WALTHER YOUTH CUP. 

Поштовани,  
 Желимо да Вас обавестимо да СД „Смедерево“ организује два турнира 

ваздушним оружјем за млађе категорије  
Grand Prix Smederevo i 
WALTHER YOUTH CUP 

Smederevo 2021 
Поменута такмичења биће одржана по календару СС Србије: 
 

Петак  12.11.2021.  са почетком у 14:00 часова -Grand Prix Smederevo Микс Такмичење 
Субота  13.11.2021.  са почетком у 09:00 часова - Grand Prix Smederevo 
Недеља  14.11.2021. са почетком у 09:00 часова - WALTHER YOUTH CUP 
 
Grand Prix Smederevo Микс Такмичење – Стрелци могу бити и из различитих клубова. 
Пуца се основни део плус финална гађања у категорији пушка и пиштољ јуниори. 
Grand Prix Smederevo - дисциплине ваздушним оружјем, пушка и пиштољ, мушка и 
женска категорија до 16, до 18 и до 20 година старости. 
Такмичење је екипно и појединачно. Нема финала. У свакој категорији биће подељени 
пехари за екипне освајаче медаља и медаље за појединачне освајаче медаља. Сви 
стрелци пуцају у својој узрасној категорији. 
WALTHER YOUTH CUP - дисциплине ваздушним оружјем, пушка и пиштољ, мушка и 
женска категорија до 20 година старости (Најстарији стрелци су 2002. годиште). Пуцају се 
финала у финалној пуцаони. Најбољим такмичарима у свакој категорији вредне награде 
генералног спонзора турнира Carl Walther GmbH Sportwaffen као и медаље за најбоље 
такмичаре. 
Награде: Генерални спонзор турнира Carl Walther GmbH Sportwaffen ће доделити и 
једну пушку Walther LG 400 за резултат најближи светском рекорду јуниорки и јуниора 
пушком и један пиштољ Walther LP 500 за резултат најближи светском рекорду код 
јуниора и јуниорки пиштољ у основном мечу на  WALTHER YOUTH CUP 2021. 

Такмичење ће се за све категорије одржати на елекронским метама СИУС по 
правилима ИССФ. 

Попуњен образац пријаве послати најкасније до  05.11.2021. 
Пријаве такмичара слати на email адрeсу СД „Смедерево“  

streljackadruzinasmederevo@gmail.com, пријаву можете попунити и онлине на сајту 
www.sdshooting.rs. 

 
Цене котизација за такмичаре из Србије: 1.800,00 динара по наступу. Микс 1.000 динара 
по стрелцу. 
Котизација се може уплатити на жиро рачун СД“Смедерево“ 310-156059-61 
 
У прилогу овог дописа шаљемо и званични образац пријаве коју морате попунити. 

 
Напомена: У петак 12.11.2021. са почетком у 20:00 часова планирамо да организујемо 
банкет за све учеснике турнира који је бесплатан. Банкет ће бити одржан ако нам то 
дозволе КОВИД услови и о банкету бићете обавештени накнадно. 
 
На турниру биће и сервисери нашег спонзора компаније WALTHER тако да сервисе 
оружја можете испланирати и урадити на нашем турниру. 
 
 
У Смедереву, 01.10.2021. 

 Генерални менаџер турнира 
Бобан Маринковић  

 
   
 

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА “СМЕДЕРЕВО” 
11300 Смедерево, Ђуре Даничића бр.6 
 ж.р. 310 - 156059 – 61   пиб: 102300981 
телефон-факс: 026/46-21-956  
e-mail адреса: streljackadruzinasmederevo@gmail.com 
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