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Evropske veteranske igre 2009 
Kot smo vas že obvestili v eni izmed predhodnjih Informacij o Veteranskih igrah 2009, smo danes 
prejeli informacije o tekmovanju. 
Strelstvo bo na igrah po programu od 09. - 12. 09. 2009 v provinci Zeeland na Nizozemskem. Na 
sporedu bodo naslednje discipline: zračna puška, zračna pištola, MK puška 3 x 40 in 60 leže in 
skeet. Pravico udeležbe imajo tekmovalci starejši od 50 let. Prijave sprejemajo individualno do 01. 
06. 2009 preko spletne strani www.seniorgames2009.com . Število strelskih mest je omejeno, zato 
se zainteresirani prijavite čim prej. 
 
Nadstandardno zdravstveno zavarovanje 
Olimpijski komite Slovenije je s svojim sponzorjem AdriaticSlovenica v preteklem mesecu 
posredoval vsem kategoriziranim športnikom mladinskega in državnega razreda obvestilo o 
možnosti sklenitve nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja pod ugodnimi pogoji. Prosimo vas, 
da na to možnost opozorite svoje kategorizirane tekmovalce. 
 
Zdravniški pregledi 
Ponovno opozarjamo vsa društva, da morajo vsi kategorizirani tekmovalci 1 x letno opraviti 
zdravniški pregled v specializirani športni ambulanti. V primeru neizpolnjevanja tega določila boste 
ob inšpekciji denarno kaznovani. 
Za izvajanje pregledov sta pooblaščeni specializirani ambulanti ZD Ljubljana, Športna ambulanta, 
dr. Maja Kristlova tel. 01 300 82 93 in ZD Celje, Medicina dela, transporta in športa, dr. Rudi 
Čajevec tel. 03 543 40 00. Po predhodni prijavi se dogovorite za datum pregleda. Stroške pregleda 
krije zdravstveno zavarovanje.  
 
Priznanja MOK za leto 2009 “Šport in boj proti dopingu” 
MOK je povabil vse nacionalne olimpijske komiteje, da tudi letos predlagajo enega kandidata za 
priznanje MOK 2009, ki tokrat nosi naziv “Šport in boj proti dopingu. Če menite, da lahko 
predlagate osebo, ki je še posebej zaslužna v boju proti dopingu, nam do konca meseca posredujte 
predlog s kratkim življenjepisom in obrazložitvijo. 
 
Volilna skupščina 
Opozorili bi vas radi, da 23. 05. 2009 poteče rok za posredovanje predlogov za kandidate za 
predsednika, podpredsednika, člane predsedstva, člane nadzornega odbora in člane disciplinske 
komisije SZS za prihodnje mandatno obdobje. Predlogi morajo biti podani v skladu s 34. členom 
Statuta SZS. 
 
Športni pozdrav! 
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