STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 1045-7

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 5. seji, dne
12.10.2017, in z dopolnitvami na 13. seji, dne 8.3.2018, sprejelo

Pravilnik o državnih rekordih
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o državnih rekordih (v nadaljevanju Pravilnik) določa merila in pogoje za priznanje ter vodenje
državnih rekordov ali izenačenih državnih rekordov.
V Pravilniku uporabljena izraza tekmovalec ali strelec, zapisana v moški slovnični obliki, se
uporabljata kot nevtralna za ženske in moške.
2. člen
Državni rekord se lahko doseže v vseh strelskih disciplinah in kategorijah, navedenih v Pravilniku o
državnih prvenstvih Republike Slovenije, če so zanje izpolnjeni pogoji, ki jih določajo pravila
Mednarodne strelske športne zveze (v nadaljevanju ISSF), Mednarodne samostrelske zveze (v
nadaljevanju IAU), Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) ter ta Pravilnik.
3. člen
Državni rekordi se lahko dosegajo na tistih državnih prvenstvih, kvalifikacijskih turnirjih ter na
mednarodnih tekmovanjih, ki jih v koledar tekmovanj za tekoče leto uvrstijo SZS, ISSF, Evropska
strelska konfederacija (v nadaljevanju ESC), ali IAU in na katerih tekmovalci zastopajo članice SZS, za
katere so registrirani, oz. državno reprezentanco Slovenije.
Za mednarodno tekmovanje se šteje, če na tekmovanju nastopijo tekmovalci iz najmanj treh držav
in organizirana meddržavna tekmovanja v organizaciji Strelske zveze Slovenije.
Za kategorije tekmovalcev, mlajših od 18 let, veljajo pravilniki SZS, državni rekordi pa se poleg
določb iz 1. odstavka tega člena lahko dosegajo tudi na tekmovanjih za Pokal Slovenije ter za Pokal
prijateljstva.
4. člen
Državni rekord je lahko posamični ali ekipni.
➢ ekipni:
-

doseže ga ekipa reprezentance Slovenije ali ekipa, ki jo sestavljajo veljavno
registrirani tekmovalci iz iste članice SZS;

-

zanj se uporablja oznake EDR (ekipni DR) ali IEDR (izenačen ekipni DR).

➢ posamični:
-

doseže ga veljavno registriran tekmovalec članice SZS

-

po pravilih mednarodne strelske zveze se v olimpijskih disciplinah vodi državni
rekord za finala teh disciplin z upoštevanjem le finalnih rezultatov

-

v priznanih neolimpijskih disciplinah se vodi državni rekord za skupni rezultat
teh disciplin

-

v olimpijskih disciplinah se vodi posebej kvalifikacijski državni rekord z
upoštevanjem skupnega rezultata v kvalifikacijah

-

za državni rekord se uporablja oznake DR oz. IDR za izenačen državni rekord

-

za kvalifikacijski državni rekord se uporablja oznake KDR oz. IKDR za izenačen
kvalifikacijski državni rekord

2. PRAVILA ZA PRIZNANJE IN VODENJE
5. člen
Državni rekord se doseže samo z višjim rezultatom od obstoječega državnega rekorda.
Če je dosežen rezultat enak obstoječemu državnemu rekordu, se ta vodi kot izenačenje državnega
rekorda.
Za državni rekord ali izenačen državni rekord se na enem tekmovanju v isti kategoriji in disciplini
prizna samo najvišji rezultat, ki je višji ali enak veljavnemu državnemu rekordu.
6. člen
Za priznanje državnega rekorda morajo biti poleg pogojev iz 2. in 3. člena tega Pravilnika izpolnjeni
še naslednji pogoji:
-

v kategorijah mladih, se državni rekord za ustrezno starostno kategorijo med posamezniki,
prizna tudi v primeru, če tekmovalec nastopi v višji starostni kategoriji. Če dosežen rezultat
predstavlja tudi državni rekord višje starostne kategorije, v kateri je nastopil, se državni rekord
prizna tudi za to starostno kategorijo.

-

Državni rekord se prizna tudi v primeru, ko na tekmovanju (v skladu z 2. členom ), v določeni
starostni kategoriji nastopi manjše število tekmovalcev, kot jih pogojuje pravilnik o državnih
prvenstvih Republike Slovenije;

-

pri ugotovljenem državnem rekordu se izvede super kontrola ter ostali postopki v skladu s
pravili ISSF;

-

Državni rekord se mora zabeležiti v zapisnik o državnem rekordu ( obr. SZS 1–07), ki ga
podpišejo predsednik in člani žirije za ocenjevanje;

-

organizator tekmovanja je dolžan v enem (1) tednu izpolnjen zapisnik o državnem rekordu,
dostaviti na SZS;

-

v biltenu tekmovanja mora biti poleg rekordnega rezultata napisana tudi ustrezna oznaka
rekorda (DR ali IDR, KDR ali IKDR, EDR ali IEDR), oboje pa mora biti navedeno tudi v Poročilu
o izvedbi tekmovanja.

-

Državni rekordi se priznajo samo v primerih, ko so pri njih kot posamezniki ali člani ekip
udeleženi tisti državljani Slovenije, registrirani pri Strelski zvezi Slovenije, ki imajo oz. bi imeli
v skladu s pravili ISSF ali IAU pravico nastopa za slovensko državno reprezentanco.
7. člen

Državni rekord dosežen na tekmovanju v tujini se prizna na osnovi uradnega biltena tekmovanja in
zapisnika o državnem rekordu (v skladu s četrto alinejo 6. člena), ki ju na SZS predloži vodja poti.
8. člen
Če je na tekmovanju v mlajših kategorijah dosežen rezultat, ki predstavlja državni rekord višje
starostne kategorije, se ga v višji starostni kategoriji ne vodi kot DR ali IDR.
9. člen
Zapisnike o državnih rekordih na svojih rednih sejah obravnava in potrjuje pristojna komisija SZS.
Zapisnik o državnem rekordu je dokument trajne veljave in se hrani na SZS.
SZS vodi državne rekorde v Seznamu državnih rekordov, ki je na vpogled na spletni strani SZS.

10. člen
Za discipline in kategorije, pri katerih se za določanje vrednosti zadetkov v skladu s pravili ISSF
uporablja decimalno točkovanje, se državni rekordi beležijo tudi v primeru točkovanja celih krogov.

3. PREHODNA DOLOČBA
11. člen
V primeru, ko se zaradi sprememb tehničnih pravil za posamezno disciplino začno strelski rekordi
voditi od začetka, se vsi državni rekordi doseženi:
-

pred spremembo pravil, v uradni evidenci vodijo še tri ( 3) sezone.

-

po spremembi pravil, upoštevajo za potrebe izbora Strelec leta šele po enem ( 1) letu od
njihove uvedbe (19. člen Pravilnika o izbiri najboljših tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS ).

4. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Določila tega Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
13. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o državnih rekordih štev. 837-4 z dne 11.12.2014.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

