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PREDSEDSTVO 
se je pred 26. sejo sestalo s predstavniki OK za izvedbo SP 2009. Na seji je potrdilo predlog 
sodniške komisije v zvezi s spremembo pravil o razvrščanju (besedilo je v nadaljevanju Informacij),  
sprejelo dopolnitve Pravilnika tekmovanj v državnih članskih ligah, določilo delegate za 
tekmovanja v letošnjem letu in potrdilo spremembo programa reprezentanc z udeležbo na SPP v 
Pekingu in SP v Malinski. Seznanilo se je z izstpom iz članstva zveze ERS – TILS club 197 in SŠD 
Most. 
 
RAZVRŠČANJE STRELCEV Z ENAKIM REZULTATOM 
Razvrščanje strelcev z MK in zračnim orožjem z enakim rezultatom se izvaja skladno s pravili 
ISSF, ki so veljala do 31. 12. 2008. Tekmovalce z enakim rezultatom se razvršča po višji zadnji 
seriji. Na tekmovanjih, kjer se izvaja finalna serija, se razvrščanje za vstop v finale prav tako 
razvrsti po višji zadnji seriji in se ne izvaja razstreljevanja za vstop v finale. V skladu z navodili za 
nacionalne zveze velja sklep do 31. 12. 2009. 
 
IMENA DRUŠTEV 
STK za puško in pištolo poziva vse vodje ekip na tekmovanjih, da pravilno prijavijo svoje ekipe s 
polnim imenom. Tistim pa, ki imajo zelo dolga imena priporoča, da jih ob prvi spremembi aktov 
ustrezno skrajšajo in bodo s tem primernejša za uporabo. Spodnji primeri to nazorno prikazujejo 

Registrirano ime: Uporablja se: 
Marok Sevnica Marok 
Tovarne sladkorja Ormož TSO Ormož 
Janko Jurkovič Videm ob Ščavnici Janko Jurkovič 
Moris Krim Kočevska Reka Kočevje Moris 
 
OBJAVA RAZPISOV 
STK za puško in pištolo ponavlja razpis za organizacijo kontrolnega tekmovanja z MK orožjem na 
25 m in DP s samostrelom. Prijave pošljite do 31. 03. 2009. 
Ker je v prejšnjem razpisu že kar nekaj kandidatov poslalo kandidature za organizacijo ligaških 
tekmovanj z zračnim orožjem za Pokal Slovenije v prihodnji sezoni, obveščamo zainteresirane, da 
bo STK v skladu s pravilnikom zbirala kandidature do 31. 5. 2009. 
 
REKREACIJA 
OKS – ZŠZ poziva vsa društva, da na potralu www.migajznami.si   vpišejo podatke o rekreativnih 
prireditvah in vadbi. V kolikor ne bi sami uspeli vpisati podatkov, vam jih uredijo tudi oni. 
Kontaktna oseba je Aleš Šolar OKS. 
 
Športni pozdrav! 
         Sekretar SZS: 
         Savo Strmole   


