STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 838-4

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 27. seji dne
11.11.2014 sprejelo

Pravilnik o državnem tekmovanju veteranov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o državnem tekmovanju veteranov (v nadaljevanju Pravilnik) ureja pogoje in kriterije za
organizacijo in udeležbo na državnih tekmovanjih veteranov.
V Pravilniku uporabljena izraza tekmovalec ali strelec, zapisana v moški slovnični obliki, se
uporabljata kot nevtralna za ženske in moške.
2. člen
Državno tekmovanje veteranov je namenjeno športnim strelcem, članom ostalih veteranskih in
podobnih organizacij v Sloveniji, ki so v društvih vključeni v programe rekreativne vadbe.
Tekmovanje prvenstveno predstavlja družabni dogodek.
3. člen
S pojmom veteran se označuje tistega udeleženca tekmovanja, ki izpolnjuje starostne in druge
pogoje, predpisane s tem Pravilnikom.

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV ORGANIZACIJE
4. člen
Pogoje za pridobitev organizacije državnega tekmovanja veteranov, določi SZS ob objavi razpisa.
5. člen
Datum državnega tekmovanja veteranov se določi s koledarjem tekmovanj SZS za tekoče leto.

3. PRAVICA DO UDELEŽBE
6. člen
Pravico nastopa na državnem tekmovanju veteranov pridobi tisti tekmovalec, ki na dan tekmovanja
ustreza s tem Pravilnikom predpisani starosti, kar dokazuje z osebnim dokumentom s fotografijo.
V skladu z 2. členom lahko nastopijo tudi pripadniki organizacij in društev, ki niso članice SZS, če
so predhodno nastopili v regionalni rekreativni ligi ali na regijskem tekmovanju veteranov.

4. STAROSTNE KATEGORIJE, OROŽJE IN STRELIŠČA
7. člen
Državno tekmovanje veteranov se izvaja v ekipni in posamični konkurenci.
Zmagovalce v posameznih disciplinah in kategorijah se razglasi ne glede na število udeležencev.
Odličja se praviloma podeli v primeru, če so na tekmovanju nastopile najmanj tri (3) ekipe oziroma
najmanj pet (5) posameznikov.

8. člen
Državno tekmovanje veteranov se organizira v:
-

kategorijah:
- veteranke, ki tekmujejo v kategorijah nad 40, nad 50 in nad 60 let;
- veterani, ki tekmujejo v kategorijah nad 50, nad 60 in nad 70 let.

-

disciplinah:
- serijska zračna puška 10m, 20 strelov, tarča R 8;
- zračna pištola 10m, 20 strelov;
- serijska MK puška 50m leže, 20 strelov;
- trap, 75 tarč.
9. člen

Ekipo se lahko sestavi iz tekmovalcev različnih starostnih kategorij, s tem da, tekmovalec iz
starejše kategorije sme nastopiti v ekipi mlajše kategorije, medtem ko tekmovalec iz mlajše
kategorije ne sme nastopiti v ekipi starejše kategorije.
V konkurenci posameznikov, se tekmovalca vedno uvrsti v tisto starostno kategorijo v katero je
prijavljen kot posameznik, ne glede če tekmuje za ekipo druge starostne kategorije.
10. člen
Podrobnejša pravila streljanja glede ustreznosti orožja, tarč in opreme za disciplini zračna pištola
10m in trap opredeljujejo ustrezni pravilniki ISSF.
Za serijsko zračno puško 10m veljajo Posebna določila za serijsko orožje, ki so v obliki priloge
sestavni del Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije, le da je največja dopustna teža
puške 4200 gramov.
Za serijsko MK puško 50m veljajo Posebna določila za serijsko orožje, ki so v obliki priloge
sestavni del Pravilnika o državnih prvenstvih Republike Slovenije.
11. člen
Število razpoložljivih strelskih mest ne sme biti manjše od dvajset (20) pri vseh naštetih disciplinah
v 8. členu Pravilnika, razen pri disciplini trap, kjer zadostuje že šest (6) strelskih mest.

5. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
13. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o veteranskih prvenstvih
26.10.2006.
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