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Ljubljana, 16. 10. 2007

INFORMACIJE SZS 49 / 07
Predsedstvo
se je sestalo na 15. seji in obravnavalo poročila iz EP v Granadi, UNI v Bangkoku in SP v Nikoziji in izreklo
priznanje za uspehe na EP: Rajmondu Debevcu za 1. mesto s puško VK 3 x 20, ekipi mladincev z MK puško
60 leže (Andražu Poje, Jerneju Žižek in Mitji Žižmond) za 2. mesto, Andražu Pojetu za 4. mesto v isti
disciplini in Boštjanu Mačku za 12. mesto v trapu na SP v Nikoziji.
V nadaljevanju je pregledalo sklepe 35. skupščine SZS in sprejelo operativni plan izvedbe Programa
športnega strelstva do leta 2010, ki se ga dopolni z vsebino programa za šibrenico. Sprejelo je sklepe v zvezi
z izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj na strelišču na Pragerskem in posredovalo celovito informacijo o
zapletih pri njihovi izvedbi vsem društvom s puško šibrenico in regijskim koordinatorjem.
Predsedstvo se je seznanilo s poročilom o poslovanju do 31. 08. 2007 in na pobudo Sodniške komisije
sprejelo tri sklepe v zvezi z izvedbo tekmovanj v prihodnjem letu:
1. Delegat SZS naj v skladu s pravili SZS in ISSF odobri na tekmovanjih manjša odstopanja od pravil,
vendar mora vsem tekmovalcem zagotoviti enake pogoje.
2. Tekmovalcem, katerih oprema ne ustreza pravilom SZS in ISSF se na DP 2008 ne dovoli nastop.
3. Nabavi se manjkajoča oprema za kontrolo opreme (napravi za merjenje togosti in debeline opreme).
V članstvo je sprejelo SD Rudar Presika in ob 25 – letnici delovanja podelilo SD Dolič srebrno plaketo SZS.
Komisije
Pred sejo Predsedstva so se sestale STK za puško in pištolo, STK za šibrenico in Sodniška komisija, ki so
pripravile gradiva za sejo predsedstva. Registracijska komisije je na svoji seji 08. 10. 2007 potrdila prestope
naslednjih tekmovalcev:
Rok Žigante (šibrenica) iz SD Svoboda v SD Koper,
Niko Pšajd iz SK Ptuj v SD Juršinci,
Rok Polajžer iz SD Liboje v SD Dušan Poženel, Rečica.
in registrirala tujko
Zsofio Balint za SD Jezero Dobrovnik.
Kontrola opreme
Glede na zgornje sklepe Predsedstva SZS v zvezi s kontrolo opreme v prihodnjem letu obveščamo vsa
društva, da bodo imela možnost brezplačnega pregleda opreme na MT v Hotinji vasi in v Trzinu ter se lahko
na ta način izognejo morebitnim zapletom na tekmovanjih v prihodnjem letu.
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.

Registracije tekmovalcev za novo sezono
Društva, ki so prejela račune za registracijo tekmovalcev, naj jih čim prej poravnajo, da bodo prejela
registracijske kartone do prvega kroga ligaških tekmovanj z zračnim orožjem 27. 10. 2007. Štirje
ligaši z zračnim orožjem (Juteks, Marok, Železniki in Trzin) še niste poslali kartonov za podaljšanje
registracij.
Rezervni tekmovalci
Ob koncu meseca bo na sporedu 1. kolo ligaških tekmovanj. Ker smo do danes prejeli le 5 prijav za
rezervne tekmovalce vam predlagamo, da to storite takoj. Seja komisije, ki bo potrdila rezerve bo
25. 10. 2007.
Predlogi za priznanja
Obveščamo vas, da bo Organizacijsko kadrovska komisija obravnavala predloge za priznanja, ki
bodo prispela na zvezo do 31. 11. 2007.
Kategorizacija
Prejemniki Informacij v elektronski obliki, si naj ogledajo nov seznam kategoriziranih športnikov
na spletni strani OKS, vrhunski šport, kategorizacija. Prejemniki Informacij po klasični pošti pa
imajo objavljeno kategorizacijo v prilogi.
Športni pozdrav!
Sekretar SZS:

Savo Strmole

