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INFORMACIJE SZS ŠT. 101/13 
 
 
ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 101/13, ki zajema: 
1. Razpis - Vodje reprezentanc SZS, 
2. Registracije tekmovalcev v sezoni 2013/14, 
3. Nova članica SZS, 
4. Razpis za 1. turnir DL zračno orožje, 
5. Najava tekmovanja Finale EYL Laško 2013, 
6. Razno. 
 
1. Razpis - Vodje reprezentanc SZS 
V skladu z odločitvijo Strokovnega sveta SZS in izhodišči predsedstva SZS objavljamo razpis za vodje 
reprezentanc. Razpis je v prilogi. Vse zainteresirane kandidate pozivamo, da svoje prijavo posredujejo 
pravočasno, najkasneje do 11.10.2013.  
 
2. Registracije tekmovalcev v sezoni 2013/14 
V prilogi vam pošiljamo obrazec SZS “Prijava za registracijo v sezoni”, v katerega vpišite vse vaše 
strelce, ki jim želite podaljšati tekmovalno licenco ali jih na novo registrirati za sezono 2013/14. 
Natančno in popolno izpolnjene obrazce nam pošiljajte izključno po elektronski pošti.

Ob tem pošiljamo prijazen apel na vsa društva in še posebej na naše trap članice, da vse svoje 
tekmovalce, ki jih nameravajo registrirati v letošnji sezoni, registrirajo že zdaj v jesenskem obdobju, 
saj se bomo tako lahko bolje pripravili na javne razpise FŠO in MIZŠ in posledično zaradi večje 
množičnosti dosegli bolj ugodno financiranje delovanja zveze. 

 V primeru 
nepopolno izpolnjenih obrazcev, registracije vaših tekmovalcev ne bo možno izvesti. Trenutno je 
zahtevke za registracijo posredovalo šele 22 društev, zato v roku desetih dni pričakujemo tudi 
preostale in vas pozivamo za čim hitrejše posredovanje zahtevkov. 
 

V sezoni 2013/14 za posamezne kategorije veljajo naslednje starostne omejitve: 
člani letnik 93 in starejši, 
mladinci letnik 94, 95, 96, 
kadeti letnik 97, 98, 
pionirji letnik 99, 00, 
mlajši pionirji letnik 01, 02 ter 
cicibani letnik 03 in mlajši.  
Čeprav je bila odpravljena spodnja starostna meja za registracijo cicibanov opozarjamo vse trenerje 
in društvene delavce naj bodo pri presojanju vprašanja zadostne starosti za registracijo in 
tekmovalno aktivnost maksimalno skrbni, saj moramo vsi prednostno skrbeti za ustrezen telesni in 
gibalni razvoj naše mladine.  
 
Prestopi tekmovalcev so odprti med 20.9. in 5.10., zato vsi zainteresirani pazite na pravočasno 
posredovanje dokumentacije. 
 



Obenem vas obveščamo, da so se zaradi sprememb pri obračunavanju davka na dodano vrednost 
spremenila nekatera nadomestila SZS za: 
Registracijo tekmovalcev po kategorijah kot sledi: 
Člani/ce in mladinci/ke 9,00 €, 
Kadeti/nje 7,00 €, 
Pionirji/ke 5,00 €, 
Mlajši pionirji/ke in cicibani 2,00 €. 
 
Prijavnina za ligaško tekmovanje z zračnim orožjem 120,00 €, 
Prijavnina za ligaško tekmovanje v trapu 100,00 €. 
 
Cene preostalih nadomestil ostajajo nespremenjene.  
 
3. Nova članica SZS 
V naših vrstah pozdravljamo novo članico: Strelsko društvo Celjska četa Mala Breza, s sedežem Mala 
Breza 37c, 3271 Šentrupert, predsednik Cvetko Privšek. 
 
4. Razpis za 1. turnir DL zračno orožje 
Ker je tekmovalni začetek nove sezone z zračnim orožjem tik pred vrati vas seznanjamo z razpisom za 
organizacijo 1. turnirja ligaškega tekmovanja, ki bo v organizaciji SD Olimpija v Ljubljani. Razpis je 
objavljen v interaktivnem koledarju SZS: http://www.strelska-zveza.si/index.php/koledar  
 
5. Najava tekmovanja finale EYL Laško 2013 
Članice SZS obveščamo, da bomo med 3.-6. oktobrom 2013 v Thermani Laško organizirali odmevno 
mednarodno mladinsko strelsko tekmovanje Finale evropske lige mladih - EYL Final Laško 2013. 
Tekmovanje bo potekalo na modernem, 26-steznem elektronsko opremljenem strelišču Sius Ascor v 
kongresnem centru Thermane. Ker se tekmovalni koncept evropske lige mladih razlikuje od klasičnih 
strelskih tekmovanj vas vljudno vabimo, da si zanimiva tekmovanja ogledate s svojimi mladimi strelci 
v živo. Gostili bomo namreč 12 najboljših evropskih mladinskih reprezentanc: UKR, RUS, POL, SWE, 
CRO, HUN, LAT, DEN, ITA, FRA, CZE in SLO. V petek pozno popoldan in v soboto čez dan bodo 
potekala kvalifikacijska tekmovanja, v nedeljo pa bodo nastopale štiri najboljše reprezentance in se 
pomerile v velikem finalu za prestižna odličja. S prisotnostjo na finalnem tekmovanju nas bo počastil 
tudi predsednik ESC, g. Vladimir Lisin. Z razpisom in programom tekmovanja se lahko seznanite na 
spletni strani ESC: http://www.esc-shooting.org/  
VLJUDNO VABLJENI! 
 
6. Razno 
Obveščamo vas, da strokovne komisije in strokovni svet SZS pripravljajo obširno prenovo obstoječih 
pravilnikov o ligaškem tekmovanju, državnih prvenstvih, sodniškem usposabljanju in licenciranju, 
trenerskem licenciranju, registracijskih pravilih ter razglasitvah najboljših strelcev sezone. S čistopisi 
novih pravilnikov vas bomo predvidoma seznanili v naslednjem tednu po obravnavi na seji 
predsedstva. 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in vas športno pozdravljamo! 
 
 
--  
Simeon Gönc 
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RAZPIS ZA VODJE REPREZENTANC

Na osnovi 36. in 37. člena Statuta Strelske zveze Slovenije, Strokovni svet SZS objavlja razpis za:

Vodjo reprezentanc za puško, pištolo in samostrel ter
Vodjo reprezentance za šibrenico. 

Delo je neprofesionalno in predvidoma obsega letno 30 delovnih dni.

Od kandidatov pričakujemo:
-  da so Trenerji športnega strelstva I ali II ali trenerji z najmanj trenersko licenco ISSF C,
-  da  predložijo  metodološki  in  pedagoški  program  reprezentanc,  načina  treniranja  in  tekmovanj 
opredeljenega z letnimi cilji in poudarkom na Olimpijskih igrah Rio de Janeiro 2016,
-  da  predložijo  razvojni  program  treningov  in  spremljanja  procesa  treniranja  tekmovalcev, 
sodelovanja s trenerji, spremljanje rezultatov in sodelovanja z raziskovalnimi institucijami s področja 
športa,
-  da sodelujejo z reprezentanti in njihovimi trenerji, odkrivajo nove talente in skrbijo za njihov razvoj,
-  da  se  stalno  izpopolnjujejo  in  svoje  znanje  prenašajo  preko  izobraževalnih  programov  SZS  na 
strokovni kader v društvih,
-  aktivno znanje angleščine, sposobnost obvladovanja modernih komunikacijskih tehnik, kreativnost, 
motiviranost in angažiranost,
-  da imajo sposobnost vodenja in so prodorni.

POSTOPEK IZBIRE
Prijave na razpis pošljite najkasneje do 11. 10. 2013, na naslov: Strokovni svet SZS, Strelska zveza 
Slovenije, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, s pripisom Razpis za vodje reprezentanc. 
Z izbranimi kandidati bo opravljen razgovor. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh.

Sekretar SZS
Simeon Gönc


