STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Štev:1010-6

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 55. seji
dne 10.11.2016 sprejelo

Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapu ( v nadaljevanju Pravilnik) ureja tekmovanje v
državnih ligah s puško šibrenico v disciplini trap (v nadaljevanju DL trap). Tekmovanja DL trap
se izvaja le na streliščih, v skladu s tem Pravilnikom in pravili Mednarodne strelske športne
zveze (v nadaljevanju ISSF).
V Pravilniku uporabljeni izrazi tekmovalec ali strelec ali član, zapisani v moški slovnični obliki,
se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen
Prijavo za sodelovanje v DL trap so strelska društva trap ali trap klubi ali druge športne
organizacije (v nadaljevanju članice SZS), dolžna posredovati do 31. januarja za tekoče leto. V
prijavi navedejo število tekmovalcev 1. DL trap, 2. DL trap in DL lige za mladince, s katerimi
bi želeli sodelovati v DL trap.
Pravico nastopa imajo le tekmovalci registrirani v skladu s Pravilnikom o registraciji
tekmovalcev v SZS.
Komisija za puško šibrenico SZS (v nadaljevanju KPŠ) po skupinah razporedi ekipe in jim določi
število posameznikov na osnovi števila tekmovalcev uvrščenih na tekmovanje za Pokal SZS
v trapu. V DL trap se mora omogočiti tekmovanje vsem prijavljenim tekmovalcem v kategoriji
mladinci.

2. DOLOČILA ZA 1. IN 2. DRŽAVNO LIGO TRAP
2.1 Tekmovalni sistem
3. člen
KPŠ opravi razdelitev v ustrezno število skupin.
Tekmovanje DL trap poteka na turnirski način ekipno in posamezno:
 ekipno:


ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci,



ekipa lahko nastopi tudi v nepopolni sestavi vendar najmanj z dvema
(2) tekmovalcema,



lahko je sestavljena iz tekmovalcev 1. in 2. DL trap ali DL trap za
mladince,



v sestavi ekipe sme biti največ en (1) tekmovalec s statusom »v drugi
državi registriran tujec«.

 posamezno:


v kategoriji člani tekmujejo v 1. in 2. DL trap,



v kategoriji mladinci pa v DL trap za mladince.

V Finalu DL trap nastopajo v ekipni konkurenci ter posamezno v 1. in 2. DL trap člani in
mladinci, ki izpolnijo pogoje iz 14. člena tega Pravilnika.
4. člen
V 1. DL trap se uvrsti prvih devet (9) tekmovalcev iz končnega seštevka petih (5) tekem 1. DL
trap pretekle sezone, prvi trije (3) tekmovalci iz končnega seštevka petih (5) tekem 2. DL trap
pretekle sezone in reprezentanti, ki se zaradi reprezentančnih obveznosti niso uvrstili.
5. člen
V primeru večjega števila ekip kot je razpoložljivih mest v skupinah KPŠ lahko razpiše
kvalifikacije. V kvalifikacijah sodelujejo: zadnje uvrščena ekipa iz vsake skupine in novo
prijavljene ekipe. Kvalifikacije se izvede na petinsedemdeset (75) tarč najkasneje štirinajst
(14) dni pred začetkom DL trap.
6. člen
Tekmovanja DL trap se izvajajo ob sobotah. Zadnji dan za oddajo elektronske prijave preko
spleta (ePrijava) je četrtek v tednu pred tekmo do 24:00 ure. Po zaključku prijav organizator
pripravi štartno listo z uro začetka tekmovanja in jo najkasneje do petka do 18:00 ure objavi
na spletni strani Strelske zveze Slovenije.
Žreb se izvede tako, da organizator za vsako ekipo izžreba številko od ena (1) do n (n = število
ekip v skupini).
Tekmovalci posameznega društva se vpišejo na štartno listo na podlagi žreba s tem, da se
žreb najprej izvede izmed tekmovalcev, ki imajo označen ekipni nastop ( E), nato tekmovalci
1. DL trap ter tekmovalci 2. DL trap skupaj z mladinci.
Po prikazu izžrebane sheme se tekmovanje začne ob osmi (8 00) uri. V primeru manjšega
števila prijavljenih tekmovalcev, ali organizator zagotovi uporabo vsaj dveh strelišč, se
tekmovanje lahko prične tudi kasneje.
7. člen
Organizator tekmovanja DL trap je dolžan:


zagotoviti vso ustrezno dokumentacijo za izvedbo tekmovanja DL trap
-

štartne številke,
zapisnike tekmovanja,
tabelo za objavo rezultatov,
en izvod tega Pravilnika in
pravila ISSF.



nastaviti novo shemo pred tekmovanjem,



zagotoviti, da Sodniška komisija SZS delegira sodnika vsaj štirinajst (14) dni pred
dnevom tekmovanja. Sodnik ne sme nastopati na tekmovanju DL trap kot
tekmovalec,



zagotoviti mora drugega sodnika v primeru, da Delegirani sodnik ne pride
pravočasno,



Bilten tekmovanja po končanem tekmovanju posreduje po elektronski pošti SZS in
skrbniku spletne strani SZS, ki poskrbi za objavo.



opremiti strelišče s promocijskim materialom pokroviteljev in sponzorjev SZS.
8. člen

Ekipe za sodelovanje v DL trap prijavnino plačajo SZS v višini, ki jo za tekmovalno sezono
določi pristojni organ SZS.
9. člen
Organizator v soglasju z vodji ekip določi Žirijo tekmovanja, ki rešuje pritožbe med
tekmovanjem DL trap. V Žiriji tekmovanja mora biti vsaj en ( 1) sodnik z veljavno licenco
najmanj Državnega sodnika za disciplino puška šibrenica. Na odločitev Žirije tekmovanja ni
pritožbe. Višina kavcije za pritožbo je enaka višini prijavnine.
10. člen
V DL trap se izvede pet (5) tekmovanj v vsaki skupini. V ekipni konkurenci tekmovalci
streljajo petinsedemdeset (75) tarč, razen, ko ni mogoče izvesti celotnega tekmovanja na
petinsedemdeset (75) tarč. V tem primeru se v ekipni razvrstitvi upošteva prvih petdeset ( 50)
tarč vseh nastopajočih.
Posamezno tekmujejo tekmovalci 1. in 2. DL trap na petinsedemdeset ( 75) tarč s finalno
serijo na petindvajset (25) tarč. V primeru enakega rezultata na šestem ( 6) mestu se za vstop
v finalno serijo izvede razstreljevanje. Po petih ( 5) tarčah finalne serije izpade tekmovalec z
najmanj zadetimi tarčami in se uvrsti na šesto ( 6) mesto ter nato po vsaki seriji petih (5) tarč
naslednji tekmovalec vse do konca serije petindvajsetih ( 25) tarč. Tekmovalec z največ
zadetimi tarčami je zmagovalec kroga lige. V primeru enakega rezultata v finalni seriji za
izpadanje oz. zmagovalca odloča dosežen rezultat po petinsedemdesetih (75) tarčah ter po
potrebi po pravilu zadnje, predzadnje, itn. serije. Mladinci v primeru enakih rezultatov
razstreljujejo le za prva tri mesta (1., 2., in 3.).
Mladinci, ki po petinsedemdesetih (75) tarčah dosežejo rezultat za nastop v finalni seriji 2. DL
trap, nastopijo na mestu glede na dosežen rezultat kvalifikacij.
Na predlog organizatorja lahko Žirija tekmovanja zaradi tehničnih težav po zaključenem
nastopu vseh tekmovalcev na petdeset (50) tarč, zmanjša število tarč v 2. DL trap in DL trap
za mladince na petdeset (50) tarč. V kolikor ni možno izvesti vsaj dve (2) seriji se tekmovanje
preloži ali odpove. Odločitev o tem sprejme Žirija tekmovanja v soglasju z vodji ekip.
2.2 Točkovanje ekip in posameznikov
11. člen
Uvrstitev ekip in posameznikov (samo v kategoriji članov) v 1. in 2. DL trap se točkuje.
V mladinski konkurenci se za uvrstitve na posameznem tekmovanju ne podeljuje točk, razen
za tiste mladince, ki se uvrstijo v polfinalno serijo 2. DL trap, katerim se podelijo točke za
dosežek po polfinalni seriji 2. DL trap.
Ekipe prejmejo točke za uvrstitve do 6. mesta, posamezniki pa za uvrstitve do 10. mesta.
12. člen
EKIPNO:
Ekipam v DL trap se na vsakem tekmovanju točke razdelijo po tem točkovniku:

mesto

točke

1.

10

2.

7

3.

5

4.

3

5.

2

6.

1

Vrstni red ekip se v primeru enakega rezultata določi po pravilu zadnje, predzadnje, itn.
serije.
POSAMEZNO:
Najboljših šest (6) posameznikov v 1. DL trap po petinsedemdesetih ( 75) tarčah in najboljših
šest (6) posameznikov v 2. DL trap po petinsedemdesetih ( 75) tarčah se uvrsti v ločeni finalni
seriji.
Tekmovalci se po finalni seriji razvrstijo in točkujejo v skladu z doseženimi rezultati. V kolikor
sta obe DL trap zaključili tekmovanje po petinsedemdesetih (75) tarčah se najprej izvede
polfinalna serija za 1. DL trap. V primeru, da je 2. DL trap zaključila tekmovanje po
petdesetih (50) tarčah se najprej izvede polfinalna serija 2. DL trap.
Posamezniki v kategoriji člani na vsakem tekmovanju v 1. in 2. DL trap prejmejo točke
po tem točkovniku:
mesto

točke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

25
20
15
13
10
7
5
3
2
1

3. DOLOČILA ZA FINALE DRŽAVNE LIGE TRAP
13. člen
Po končanih petih (5) tekmovanjih DL trap se za ekipe, člane 1. in 2. DL trap izvede Finale
DL trap na stopetindvajset (125) tarč v ekipnem delu.
Posamezno pa se izvedeta ločena finala za 1. in 2. DL trap v skladu s pravili ISSF.
3.1 Pravica do nastopa
14. člen
Iz vsake skupine se v Finale DL trap uvrsti pet (5) najboljših ekip ter devet (9) najboljših
posameznikov, ki niso v teh ekipah, in sicer morebitni preostali tekmovalci iz 1. DL trap nato
pa po skupnem rezultatu najboljši tekmovalci 2. DL trap do zapolnjene kvote devetih ( 9)
tekmovalcev.

V primeru enakega seštevka točk pri ekipah in posameznikih, ima prednost boljši na
zadnjem, predzadnjem, itn. tekmovanju DL trap.
V Finale DL trap se uvrsti oseminštirideset (48) tekmovalcev.
Na podlagi razpisa so članice SZS dolžne z ePrijavo potrditi nastop svojih uvrščenih
tekmovalcev na Finale DL trap do vključno srede v tednu pred tekmovanjem. Po zaključku
prijav organizator pripravi štartno listo z uro začetka tekmovanja in jo najkasneje do 18:00
ure v petek pred sobotnim tekmovanjem objavi na spletni strani Strelske zveze Slovenije.
V primeru nepravočasne potrditve nastopa vabljenih tekmovalcev, ti posamezniki izgubijo
pravico do nastopa na Finalu DL trap.
V primeru potrditve nastopa in kasnejše neudeležbe na tekmovanju, ima organizator
tekmovanja pravico do izstavitve računa za plačilo 90 % prijavnine. Do plačila računa članica
SZS ne more nastopati na tekmovanjih pod okriljem SZS.
3.2 Priznanja in naslovi
3.2.1 Prvak državne lige Slovenije v trapu
15. člen
Najboljša ekipa je zmagovalec DL trap za tekočo sezono.
V posamezni konkurenci se razglasi najboljše posameznike v 1. in 2. DL trap za tekočo
sezono.
16. člen
Prvih pet (5) tekmovalcev 1. DL trap po doseženem rezultatu se uvrsti na tekmovanje Pokal
Strelske zveze Slovenije za prihodnje leto.
17. člen
Organizator tekmovanja na vsakem tekmovanju podeli komplet medalj:


najboljšim trem (3) posameznikom v 1. in 2. DL trap,



najboljšim trem (3) posameznikom v DL trap za mladince.

V Finalu DL trap prejmejo priznanja:


prve tri (3) ekipe,



prvih šest (6) posameznikov 1. in 2. DL trap.

Zmagovalna ekipa v Finalu DL trap dobi naslov Prvak državne lige Slovenije v trapu.
Zaključna priznanja zagotovi SZS.

4. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Ekipe in posamezniki se kaznujejo z denarnimi kaznimi, odvzemom točk oziroma izključitvijo
iz DL trap v naslednjih primerih:
a)
ekipa, ki se v eni sezoni ne udeleži enega (1) tekmovanja v skupini, se
kaznuje z odvzemom treh (3) točk.
b)
ekipa, ki se tekmovanja v skupini ne udeleži dvakrat ( 2x):


se jo iz DL trap izključi. Izključena ekipa in njeni tekmovalci se črtajo iz
preglednice tekoče tekmovalne sezone,



do konca sezone nima pravice nastopati na preostalih tekmovanjih v
skupini,



nima pravice sodelovati v kvalifikacijah za naslednjo sezono,



c)

d)

e)

f)

se jo kaznuje z denarno kaznijo 210,00 EUR in prepovedjo nastopanja
tekmovalcev te ekipe na tekmovanjih SZS do poravnave kazni.
vsakemu tekmovalcu, ki ni bil prijavljen pravočasno v skladu s 6. členom
Pravilnika, organizator zaračuna 50% večjo prijavnino, kot je določena s
sklepom o višini prijavnine za tekoče leto. Za neudeležbo prijavljenih
tekmovalcev organizator zaračuna 90% prijavnine.
organizator, ki krši 7. člen Pravilnika in ne pošlje rezultatov najkasneje do
09:00 ure v ponedeljek, ki sledi sobotnemu tekmovanju, se ekipi
organizatorja odvzeme ena (1) točka.
organizator, ki po svoji krivdi ne opremi strelišča s promocijskim materialom
pokroviteljev in sponzorjev Strelske zveze Slovenije v skladu s 7. členom
Pravilnika, se kaznuje z denarno kaznijo 100,00 EUR.
članici SZS, katere tekmovalci so na posameznem tekmovanju nastopili
brez registracijske izkaznice, se izreče denarna kazen v višini 10,00 EUR
za vsakega tekmovalca, ki jo je treba poravnati do naslednjega tekmovanja
DL trap oziroma najpozneje v osmih (8) dneh po zadnjem tekmovanju, če
tekmovalci brez registracijske izkaznice nastopijo na zadnjem tekmovanju
DL trap. Ob neplačilu denarne kazni v roku, navedenem na izstavljenem
računu, omenjeni tekmovalci do poravnave obveznosti izgubijo pravico do
nastopanja na vseh tekmovanjih SZS.

5. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Določila tega Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
20. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o tekmovanjih v državnih ligah v trapu
številka 1019-5 z dne 19.11.2015.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

