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IZVJESCE O RADU KLUBA ZA 2021. GODINU

U odnosu na naSe Sportske aktivnosti, naS klub se u streljackoj sezoni
2O2O.l2O2l. natjecao u nekoliko disciplina i to u nacionalnom programu
piStolj i revolver velikog kalibra, a u kojim disciplinama smo redovito osvajali
najviSa odlicja u Republici Hrvatskoj, te smo tako po prvi puta ekipno
dvostruki prvaci Hrvatske.

U streljackoj sezoni 2O2l.l2O2l. moZemo Vam se pohvaliti s
vrhunskim Zupanijskim t drZavnrm rezultatima, a koji predstavljaju temelj
naSeg djelovanja i u tekucoj streljackoj sezoni - pa je tako naS SaSa Zupanic
osvojio prvo mjesto na prvenstvu Zupanije 2021. godine u disciplini VK
piStolj 10+10. U redenoj discipliniekipno smo osvojili drugo mjesto.

U disciplini VK revolver 10 + 10, ekipno, osvojili smo drugo mjesto,
dok smo ekipno u disciplini VK piStolj i VK revolver 15+15, takoder osvojili
drugo mjesto. SaSa Zupanic osvojio je prvo mjesto u disciplini VK piStolj i VK
revolver 15+ 15.

Na prvenstvu Hrvatske koje se odrZalo ll.ll2,. rujna 2021. godine u
Osijekr-r, na streljani ,,Pampas", strijelci streljackog kluba ,,METAK" po pnri
puta u 15 godina rada, ekipno su dvostruki prvaci Hnratske te su osvojili
viSe pojedinacnih odlicja, pa smo tako dana 1 1. rujna 2027. godine u
disciplini VK piStolj 10 + 10, ekipno osvojili prvo mjesto. SaSa Zupanic, u
disciplini VK piStolj 10 + 10, osvojio je prvo mjesto. Istog dana u disciplini
VK Revolver 10+10, ekipno smo osvojili prvo mjesto. Dok smo dana 12. rujna
2021. godine, u disciplini VK PiStol.i/Revolver 15+15, ekipno osvojili trece
mjesto.

Tijekom 2021. godine, kao i svake godine organrzirah smo viSe
natjecanja i to u sijecnju mjesecn 2O2l. gocline Sijecanjski turnir, u travnju
mjesecu 2021. godine Extreme metak, te u srpnju mjesecu Kup grada. Isto
tako iSli smo u viSe navrata na natjecanja u Slavonski Brod, Karlovac, te u
Zagreb. Kao i svake godine za svetog Dujmu u Stobred te na natjecanje u
eakovec. Natjecali smo se i na natjecanjima koji su organizirali osjecki



klubovi. Po drugi puta od osnutka kluba, prisustvovali smo na
medunarodnom natjecanju u Mariboru, Slovenija.

Ove godine prodistili smo dlanstvo kluba, te je evidentirano 42 6lana
kluba koji su uplatili dlanarinu.

U pogledtr rada Nadzornog odbora i easnog suda mogu reci da nije bilo
postupanja istih.
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