
                                                                                                

                      Postanite prijatelji našeg kluba! 

Još daleke 1885. godine grof Janković je osnovao streljački klub u Daruvaru koji 

okuplja Vašu djecu svih uzrasta koja su spremna upustiti se u sport i sportska natjecanja. 

Danas je sport još više dobio na važnosti jer djecu odvlači s ulice od pošasti modernog 

doba - poroka kao što su alkohol, cigarete, prostitucija,  droga i slično. Za streljaštvo nisu 

važni samo mirna ruka i sigurno oko. Streljaštvo je kompleksan sport koji razvija 

koncentraciju, smirenost i preciznost u izvršavanju zadataka, reflekse i druge pozitivne 

psihičke osobine, važne za razvoj budućeg zdravog člana našeg društva. 

Od 1994. godine, naše Društvo strijelaca promijenilo je ime u "DRUŠTVO 

DARUVARSKIH STRELACA 1885 ".  

Uz pomoć iskusnih trenera i njihovih mladih pomoćnika, klub se pretvorio u pravi 

"rasadnik" vrhunskih strijelaca. Od 1994. godine naš je klub stvorio pet Majstora strijelaca. 

To su vaša djeca i djeca vaših sugrađana. Danas su to mladi koje susrećete na cesti, 

pozdravljate se s njima, a možda i ne znate za njihove sportske uspjehe. 

Streljaštvo je, za one koji ne znaju, sport koji zahtijeva opremu i rekvizite koji se ne 

proizvode u Hrvatskoj i vrlo su skupi, a da bi naši strijelci bili ravnopravni s ostalim 

hrvatskim i svjetskim strijelcima, ta im je oprema i rekviziti neophodna za njihov 

svakodnevni rad u trenažnom procesu i na natjecanjima. Nnabava svih potrebnih rekvizita, 

opreme i streljiva ne bi bila moguća da u financiranju kluba nisu učestvovali i članovi 

kluba te roditelji sportaša. 

Gradski i državni sport je spao na financiranje osnovnih aktivnosti klubova i sportova, 

tako da se za vrhunske sportaše u "malim sportovima", među koje spadamo i mi, jedva nađe 

koja kuna. Ta su sredstva jedva dostatna za pokrivanje osnovnih režijskih troškova rada, a da 

o nekim većim zahvatima niti ne razmišljamo. 

Zato Vas molimo ako ste u mogućnosti da nam pomognete u donaciji financijskim 

sredstvima, da djecu školujemo u sportskom duhu i da ih odvojimo od svih vrsta poroka našeg 

doba. 

Natječemo se sa ekipama Kadeta, Juniora, Seniora i Seniorki u LIGI HRVATSKE   

te četiri ekipe seniora u Međuopćinskoj ligi, Županijskoj ligi, Prvenstvima Županije i 

Hrvatske te KUP-u Hrvatske gdje postižemo zapažene rezultate. Oni iziskuju znatna 

financijska sredstva koja mi nismo u mogućnosti osigurati, iako svake godine obučimo 

tridesetak mladih strijelaca u rukovanju svim vrstama oružja. Danas, kad više nema 

streljaštva i predvojničke obuke u školama te služenja vojnog roka, mlade nitko osim 

streljaštva ne obučava rukovanju i gađanju oružjem.  Time naša Škola streljaštva 

značajno doprinosi obrani Republike Hrvatske. 
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  REZULTATI : LIGA HRVATSKE serijska zračna puška  

  2007 Juniorke   6. mjesto      Juniori   5. mjesto    2010 Seniorke  6. mjesto   Juniori   2. mjesto 

  2008 Juniorke   5. mjesto      Juniori   5. mjesto    2011 Seniorke  6. mjesto   Juniori   2. mjesto  

  2009 Juniorke   4. mjesto      Juniori   5. mjesto    2012 Seniorke  4. mjesto   Juniori   3. mjesto 

  2013 Seniorke  3. mjesto      Juniori  3. mjesto    

  2014 Seniori     4. mjesto      Juniori  4. mjesto      Seniorke  5. mjesto       

  2015  Seniori    3. mjesto      Kadeti  3. mjesto      Seniorke  5. mjesto      Juniori   7. mjesto 

 

   Svake godine muški učestvuju u Polufinalu KUP-a HRVATSKE i jedino mi u gradu Daruvaru 

imamo ekipe u LIGI Hrvatske i to Seniore, Seniorke, Juniore i Kadete. 

 

      Vjerujemo da ćete nam pomoći da nakon 130 godina djelovanja i dalje odgajamo 

mlade  naraštaje strijelaca te vas molimo da odobrenu pomoć, financijska sredstva uplatite 

na naš  IBAN: HR0223400091100142183 

 

Vašu donaciju istaknut ćemo kroz  javne medije! 

                                                                                         Unaprijed vam zahvaljujemo! 

                                                                                       

                                              Za Izvršni odbor Predsjednik:  Đuro Čizmar 

 

                                                                               Tajnik:  Slavko Bališ 

 

                                                                                                                               


