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INFORMACIJE SZS 39 /2005 
 
 
SEJE ORGANOV ZVEZE 
 
Predsedstvo 
se je sestalo na 5. in 6. seji. Sprejelo je Program dela reprezentanc za prihodnje leto, Finančni načrt 
reprezentanc za leto 2006 in Letni načrt SZS za leto 2006. V nadaljevanju je dopolnilo svoj 
poslovnik o pripravi predlogov za obravnavo na sejah, imenovalo delegata za MT Maribor in 
razrešilo zaplet v zvezi z nastopom mladincev v Budimpešti in na II. krogu mladinskih lig v 
Juršincih. 
Na 6. seji se je seznanilo s poročili z MT Maribor in MT Budimpešta, oceno poslovanja v letu 2005 
in odločalo o posameznih predlogih za uravnoteženje Finančnega načrta SZS za leto 2006. Po daljši 
razpravi je sklepalo o vsakem predlogu posebej, pregled dajatev članic in sofinanciranj zveze je v 
prilogi Informacij. V drugem delu je sprejelo Koledar tekmovanj 2006, spremembe norm za 
udeležbo na DP, se seznanilo s pripravo dokumenta Razvoj športnega strelstva do leta 2008, 
sprejelo sklep o podelitvi priznanj SZS za organizacijsko delo in športne dosežke ter imenovalo 
najboljše strelce in SD za leto 2005. 
Ob koncu je razpravljalo o pobudah ŠSD Radgona in SD Leskovec o pokrivanju izpada prijavnin 
organizatorju II. kroga ligaških tekmovanj, ki ga je organizirala SD Juršinci. Zaradi snežnih razmer 
se tekmovanja v pionirskih in mladinskih kategorijah ni udeležilo 114 prijavljenih tekmovalcev, kar 
pomeni izpad prihodkov v višini preko 270.000 SIT. Člani predsedstva so se strinjali, da 
organizator v skladu z določili pravilnikov zaračuna prijavnino za vse prijavljene tekmovalce, ki se 
niso udeležili tekmovanja v višini 90 %. Nekateri udeleženci  (Juteks, Leskovec, ..) so to storili že 
samo iniciativno, kar je nedvomno lepa športna gesta. Take ali podobne nevšečnosti se nam lahko 
zgodijo tudi v prihodnje, zato moramo biti solidarni z organizatorjem, ki kljub velikemu naporu za 
izvedbo tekmovanja na vremenske razmere ne more vplivati. 
 
Organizacijsko kadrovska komisija 
je obravnavala  predloge za podelitev priznanj SZS za organizacijsko delo in športne dosežke ter 
sprejela zasnove glasila Strelstvo 2005. 
 
STK za puško in pištolo 
Obravnavala je predlog sprememb v pionirskih kategorijah, ki je v nadaljevanju naveden v celoti. 
Društva naj predloge dopolnitev oziroma stališča do predlogov posredujejo STK za puško in 
pištolo do 15. 01. 2005. 
 
Strokovno tehnična komisija predlaga uvedbo dveh novih kategorij: 
- kategorija cicibanov v starosti do 11. leta, 
- kategorija mlajših pionirjev do 13. leta. 
 
Za obe kategoriji predlagamo streljanje v stoječem položaju z naslonom. Naslon je samostojen in je 
nameščen 10 m od tarče ter se ne sme naslanjati na strelsko mizo. Uporablja se orožje z odprtimi 
merilnimi napravami do teže 3200 gramov in največjo izhodno hitrostjo 175 m/s. Teža proženja ni 
omejena. Uporablja se serijske tarče R-8. Asistenca je obvezna, trenerji lahko napenjajo orožje. 
Neomejeno število poiskusnih strelov in 20 strelov za rezultat. 



Za tekmovalni sistem predlagamo, da regije organizirajo štiri kola regijske lige in na koncu Finale, 
ki bi potekalo v okviru sedmega kroga  pionirskih lig ter državno prvenstvo. Omejitev na zadnjih 
dveh tekmovanjih naj bi bil rezultat (po predhodnem dogovoru npr. 120 krogov). 
Spremembe bi uveljavili v naslednji sezoni, sam pravilnik pa bi baziral na pravilniku za izvedbo 
državne lige za pionirje. 
 
Za kategorijo pionirjev (do 15. leta) poleg že obstoječe klasične discipline predlagamo dodatno 
standardno zračno puško z naslednjimi omejitvami: 
- teža orožja ne sme presegati 3600 g,  
- najvišja izhodna hitrost 175 m/s, 
- dovoljena uporaba odprtih merilnih naprav in diopterja, 
- strelja se stoje brez naslona na tarče R-4. 
Oba programa bi potekala vzporedno. 
Odločitev o eventuelni ukinitvi katere od teh dveh disciplin  bi se sprejela po nekaj preiskusnih 
sezonah in bi jo v naprej napovedali zaradi morebitnega nakupa orožja. 
 
Pred leti se je podobna sprememba zgodila za člane in mladince s prehodom na standardno orožje. 
Bila je uspešna. Predvidevamo, da bo podoben prehod možen tudi v pionirskih kategorijah. Orožje 
za izvajanje tega programa spada v kategorijo junior in ga v nadaljevanju lahko uporabljajo tudi 
mlajši mladinci. Cilj spremembe je predvsem olajšati prehod na standardno orožje in doseganje 
višjih rezultatov že v mladinski kategoriji. 
Spremembe za kategorijo pionirjev bi uveljavili v sezoni 2006 / 2007. 
 
V nadaljevanju je komisija pregledala osnutek sprememb pravilnika o izvedbi državnih prvenstev, 
Koledar tekmovanj 2006, seznam rezervnih tekmovalcev za I. in II. ligo z zračnim orožjem, 
oblikovala predlog sprememb norm za udeležbo na DP, potrdila nove državne rekorde s 
samostrelom in sprejela sklep v zvezi s problemom razvrščanja pri pionirjih, kjer sta na programu le 
dve tekmovalni seriji: 
Ob izenačenih rezultatih tekmovalcev se te v skladu z veljavnimi določili ISSF na DP razvršča 
do 8. mesta, v pionirski ligi pa do 15. mesta. Pri nižjih uvrstitvah si tekmovalci ob enakih 
serijah delijo  mesto. 
 
NAPOTEK ORGANIZATORJEM LIGAŠKIH TEKMOVANJ ZA MLADE IN VODJEM EKIP 
 
Že nekaj sezon imamo težave s tem, da vodje ekip prijavijo tekmovalca v začetku sezone v eno 
starostno kategorijo, v naslednjih krogih pa ga prijavijo v drugo kategorijo. To pravilnik izrecno 
prepoveduje. Zato priporočamo organizatorjem tekmovanj, da pred objavo rezultatov slednje 
preverijo na podlagi biltenov ali preglednice predhodnih krogov lige. Vodje ekip še enkrat 
opozarjamo, naj določila pravilnika dosledno upoštevajo, da ne bi po njihovi krivdi prišlo do 
diskvalifikacij mladih tekmovalcev, kot je bil to znova primer v Trbovljah. 
  
STK za puško šibrenico 
je obravnavala osnutek predloga za spremembo tekmovalnih sistemov, o čemer so bila že 
obveščena vsa društav, ki nastopajo s puško šibrenico,  Koledar tekmovanj 2006, poročila delegatov 
z DP in potrdila nove državne rekorde. 
 
OBJAVA RAZPISOV 
 
Vse članice, ki želijo v letu 2006 organizirati tekmovanja, ki so v koledarju SZS za leto 2005 ali pa 
državno prvenstvo z zračnim orožjem v letu 2007, obveščamo, da pošljejo kandidature za 
organizacijo tekmovanj na SZS do 31. 01. 2006. 
 
Za boljše informiranje članic o tekmovanjih, ki jih prirejate med letom in niso v koledarju SZS nam 
sporočite: naziv tekmovanja, datum in kraj. Zbrane podatke posredujte do 31. 01. 2005. Posredovali 



jih bomo v naslednjih informacijah in na spletni strani. 
 
V kolikor boste organizirali tudi rekreativna tekmovanja jih lahko brezplačno objavite v okviru 
akcije " Razgibajmo življenje". Vse informacije dobite na elektronskem naslovu: koledar@spic.si 
ali telefonu 01 230 60 78 g. Žiga Črne. 
 
 
DRUGE INFORMACIJE 
 
Na osnovi zanimanja nekaterih o postopku za pridobitev statusa poklicnega športnika, vam v 
nadaljevanju sporočamo pogoje, ki jih predvideva 35. člen Zakona o športu. 
Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot poklicni športnik, če: 
- je dopolnil starost petnajst let, 
- je aktiven športnik, 
- je član nacionalne športne zveze, 
- ima stalno ali začasno prebivališče v republiki Sloveniji. 
Poklicni športnik je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri Ministrstvu. Vodenje tega razvida 
predpiše minister. 
 
 
V prilogi vam pošiljamo: 
- Listo prepovedanih substanc, ki stopi v veljavo s 01. 01. 2006, 
- Koledar tekmovanj SZS 2006 za zračno, MK, VK orožje in samostrel, 
- Koledar tekmovanj SZS 2006 za puško šibrenico, 
- Norme za udeležbo na državnih prvenstvih, 
- Članarine, prestopi, registracije, nadomestila, .... 
- Račun za članarino za leto 2006. 
 
 
Vsem članom Strelske zveze Slovenije, njihovim družinam in ostalim ljubiteljem strelstva želimo 
obilo tekmovalnih, organizacijskih in osebnih uspehov v prihajajočem letu 2006. 
 
 
 
Športni pozdrav! 
 
 
        Sekretar SZS: 
 
        Savo Strmole 


