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Ljubljana, 04. 07. 2007

INFORMACIJE SZS 47/07
Skupščina
V Prilogi imate zapisnik 34. skupščine Strelske zveze Slovenije in Kodeks etike v športnem
strelstvu.
Evropsko prvenstvo v Granadi
Tekmovanja, ki bo od 09. do 22. 07. 2007 v Granadi v Španiji se bo udeleţila reprezentanca v
naslednji sestavi: vodja reprezentance Alojz Mikolič, tekmovalci Rajmond Debevec, Robert
Markoja in Izidor Hreščak bodo nastopili z MK puško 60 leţe in 3 x 40. V disciplinah s puško VK
3 x 40, 60 leţe in 3 x 20 pa bo v ekipi nastopil Dušan Ziško namesto Izidorja Hreščaka.
Mladinsko ekipo z MK puško 3 x 40 in 60 leţe bo vodil Robert Terţan, tekmovali pa bodo Mitja
Ţiţmond, Andraţ Poje in Jernej Ţiţek
Člansko ekipo s puško šibrenico bo vodil selektor Nikolaj Mejaš, v ekipi pa bodo
: Boštjan Maček, Denis Vatovec, Matej Ţniderčič.
Uradni elektronski naslovi
Ponovno pozivamo članice, ki nam še niso sporočile uradnega elektronskega naslova, da to
storijo.
Podaljševanje registracij
Posebej bi vas radi opozorili na pravočasno obnavljanje registracij vaših tekmovalcev. Sprejemali
jih bomo od 01. 08. 2007 dalje. Ker je predsedstvo zaradi lanskih teţav sprejelo tudi sklep o različni
višini plačila za tiste, ki to niso sposobni urediti v dveh skupinah, vas nanj v nadaljevanju še
posebej opozarjamo.
Stroški registracije enega tekmovalca (brez DDV):
za pionirje in mlajše mladince - krije SZS
za prvo registracijo mladincev in članov med letom
5€
za 1. in 2. skupino predlogov društva za podaljšanje registracije mladincev in članov 5 €
za 3. skupino predlogov društva za podaljšanje registracij mladincev in članov
8€
za vse naslednje skupine
21 €
Za vse tekmovalce, ki prestopajo v višjo kategorijo je potrebno priloţiti dve sliki.
V sezoni 2007/2008 so za posamezne kategorije naslednje starostne meje:
člani letnik 87 in starejši,
mladinci letnik 88, 89, 90
kadeti letnik 91, 92 in
pionirji letnik 93 do 98
Razpis
STK za puško in pištolo objavlja v skladu s Pravilnikom o DP razpis za izvedbo drţavnih prvenstev
z zračnim oroţjem v letu 2008. Kandidature pošljite do 30. 09. 2007.
Športni pozdrav!
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