STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 761-8

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 21. seji dne
19.7.2018 sprejelo in na 25. kor. seji dne 10.10.2018 dopolnilo

Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo
za Pokal Slovenije
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije ( v nadaljevanju Pravilnik) ureja
tekmovanja v državnih ligah (v nadaljevanju DL) in sicer v prvih (1.), drugih (2.) in tretjih (3.) DL (člani)
ter v DL mladih (mladinci, kadeti in pionirji) z zračno puško in pištolo. Tekmovanje v 1. DL ter v DL
mladih vodi Strelska zveza Slovenije (v nadaljevanju SZS), tekmovanja v 2. in 3. DL pa pristojne regijske
komisije.
1.DL lahko nosi ime generalnega sponzorja lige.
Organizator je dolžan strelišče opremiti s promocijskim materialom pokroviteljev in sponzorjev
Strelske zveze Slovenije.
V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja nevtralen za
ženske in moške.
2. člen
V DL nastopajo ekipe in posamezniki članic SZS s poravnano članarino za tekoče leto, katerih
tekmovalci so registrirani v skladu s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev v SZS.
V DL lahko nastopijo tekmovalci invalidi, ki so po klasifikaciji IPC kategorizirani v tekmovalni razred
SH1.
Tekmovalci izkazujejo svojo identiteto z veljavno registracijsko izkaznico za tekočo sezono.
Če tekmovalec nastopi brez veljavne registracijske izkaznice, se mu nastop v primeru nedvomno
ugotovljene identifikacije dovoli in opomba vpiše v Poročilo delegata - sodnika SZS (Obr. SZS 1–08).
Kadar je iz evidence SZS razvidno, da je tekmovalec pravilno registriran, se njegov rezultat zapiše
in točkuje, sicer se rezultat ne upošteva in ne točkuje. Izbris v tem primeru opravi Komisar DL. V
obeh primerih se članico SZS zaradi tekmovalca, ki je nastopal brez registracijske izkaznice, kaznuje
z denarno kaznijo, navedeno v kazenskih določbah Pravilnika.
3. člen
Pravico do nastopanja v 1. DL imajo tiste ekipe članic SZS, katerim pristojna komisija SZS podeli za
posamezno sezono licence za nastopanje v 1.A in 1.B DL. Licence pridobijo ekipe na podlagi
uvrstitve v predhodni sezoni, ki pred začetkom tekmovanja plačajo prijavnino in v predhodni sezoni
z najmanj eno (1) ekipo sodelujejo na najmanj dveh (2) turnirjih v vsaj eni (1) od DL za mlajše
kategorije (mladinci, kadeti, pionirji), oz. z najmanj eno ( 1) ekipo mlajših pionirjev ali cicibanov na
najmanj polovici turnirjev regijske lige. V primeru, da posamezna članica SZS teh pogojev ne more
izpolniti, velja kriterij, da imajo v sezoni najmanj devet ( 9) posamičnih nastopov v DL za mlajše
kategorije (mladinci, kadeti, pionirji) ali imajo v sezoni najmanj štirinajst (14) posamičnih nastopov v
tekmovanju regijske lige v kategorijah mlajših pionirjev in cicibanov.
V 2. in 3.DL lahko nastopajo tudi ekipe, ki glede mlajših kategorij ne izpolnjujejo določila iz prvega
odstavka, vendar s tem izgubijo pravico do nastopa v kvalifikacijah za uvrstitev v 1.B DL.

4. člen
Organizator obvestilo o organizaciji turnirja 1.DL ter razpis za sodelovanje na tekmovanju DL mladih
najmanj dvajset (20) dni pred turnirjem objavi na spletni strani Strelske zveze Slovenije. Zadnji dan
za oddajo elektronske prijave preko spleta (ePrijava) v DL mladih je deset (10) dni pred turnirjem. Ko
organizator prejme prijave, pripravi program in razpored tekmovanja ter ga objavi na spletni strani
Strelske zveze Slovenije najpozneje šest (6) dni pred turnirjem. Pri pripravi razporeda načeloma
upošteva, da tekmovalci iz bolj oddaljenih krajev nastopijo pozneje, prav tako tisti, ki so na prejšnjih
turnirjih dosegli boljše rezultate.
Zaradi omogočanja pomoči tekmovalcem v kategoriji pionirjev med poskusnimi streli, organizator
zagotovi, da tekmovalci iste članice SZS nastopajo drug zraven drugega.
Članicam SZS, ki zamudijo objavljen prijavni rok za nastop v DL mladih in je njihove tekmovalce
kljub temu mogoče uvrstiti v urnik tekmovanja, organizator za vsakega tekmovalca zaračuna po 5,00
EUR zamudnine.
Prijavljene tekmovalce je mogoče odjaviti najpozneje pet (5) dni pred tekmovanjem, pri čemer se
organizatorju za vsakega odjavljenega tekmovalca plača po 5,00 EUR, razen v primeru
opravičljivega razloga kateri temelji na podlagi predloženega zdravniškega spričevala oziroma
potrdila. Za neudeležbo prijavljenih tekmovalcev organizator zaračuna 100% startnine.
5. člen
Ekipe v 1.DL prijavnino plačajo SZS, ekipe v 2. in 3.DL pa pristojnim regijam. Za nastop na
posameznem turnirju 1.DL ter v DL mladih organizator od nastopajočih pobere startnino v višini, ki
jo za tekmovalno sezono določi pristojni organ SZS. V 2. ali 3.DL ni startnin, razen če vodstvo
posamezne regije odloči drugače.
6. člen
Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci ne glede na spol.
Članica SZS v 1.DL (člani) lahko nastopi tudi z nepopolno ekipo, vendar z najmanj dvema (2)
tekmovalcema. V sestavi ekipe sme biti največ en ( 1) tekmovalec, s statusom "v drugi državi
registrirani tujec". Če članica SZS nastopi samo z enim ( 1) tekmovalcem, se njegov nastop šteje
samo v posamični konkurenci.
V DL mladih ekipo sestavljajo izključno trije (3) tekmovalci, sicer se ekipni nastop ne prizna. Poleg
članov ekip lahko v DL mladih nastopa tudi neomejeno število posameznikov.
7. člen
1.DL sestavlja po štiriindvajset (24) ekip z zračno puško in z zračno pištolo, kakovostno razdeljenih
v dve skupini: 1.A DL in 1.B DL, od katerih vsaka šteje po dvanajst ( 12) ekip.
Članice SZS v 1.DL ter v DL mladih v posamezni disciplini lahko nastopajo le s po eno ( 1) ekipo.
S preostalimi članskimi ekipami lahko nastopajo v nižjih ligah, vendar v vsaki posamezni disciplini z
največ eno (1) ekipo in neomejenim številom posameznikov. Vse ostale podrobnosti v tem primeru
določi pristojna regijska komisija.
8. člen
2. in 3.DL je razdeljena za zračno puško v sedem (7) skupin (vsaka regija pomeni eno skupino), za zračno
pištolo pa v šest (6) skupin.
Posamezno skupino 2. in 3.DL sestavlja največ po osem ( 8) ekip.
V primeru, če je v regiji več kot osem (8) in manj kot enajst (11) razpoložljivih ekip, kar pomeni, da ni
mogoče oblikovati še 3.DL, pristojna regijska komisija 2.DL lahko razširi do največ deset ( 10) ekip.
➢ Skupine 2.DL za zračno puško se imenujejo:


2. državna liga severovzhod (skrajšano: 2. DL severovzhod, sestavljajo jo ekipe 1. regije),



2. DL sever (sestavljajo jo ekipe 2. regije),



2. DL vzhod (sestavljajo jo ekipe 3. regije),



2. DL severozahod (sestavljajo jo ekipe 4. regije),



2. DL center (sestavljajo jo ekipe 5. regije),



2. DL jugovzhod (sestavljajo jo ekipe 6. in dolenjsko območje 5. regije),



2. DL zahod (sestavljajo jo ekipe 7. regije).

➢ Skupine 2.DL za zračno pištolo se imenujejo:


2. DL severovzhod (sestavljajo jo ekipe 1. in 2. regije),



2. DL vzhod (sestavljajo jo ekipe 3. regije),



2. DL severozahod (sestavljajo jo ekipe 4. regije)



2. DL center (sestavljajo jo ekipe 5. regije),



2. DL jugovzhod (sestavljajo jo ekipe 6. regije)



2. DL zahod (sestavljajo jo ekipe 7. regije),

Smiselno enako poimenovanje in regionalna razdelitev velja tudi za 3.DL.
9. člen
Med potekom DL smejo tekmovalci v ekipah svoje članice SZS prehajati iz nižje lige v višjo ( iz 2. v
1.DL ter iz 3. v 2. ali 1.DL). Prehodi tekmovalcev z višje na nižjo raven niso dovoljeni razen izjem,
določenih v 12. členu Pravilnika.
Prehajanje tekmovalcev v DL mladih v isti disciplini med kategorijami (npr. od kadetov k mladincem in
obratno) med tekmovalno sezono ni dovoljeno.
10. člen
Članske ekipe lahko od tekmovanja v naslednji sezoni odstopijo, vendar morajo tako odločitev
sporočiti na SZS (za 2. in 3.DL pa pristojni regijski komisiji ) najpozneje do 15. avgusta tekočega leta.
11. člen
Članska ekipa, ki v eni sezoni ne nastopi na enem ali več turnirjih, se kaznuje v skladu s kazenskimi
določbami Pravilnika.
12. člen
Tekmovalec s svojim prvim nastopom v 1.DL pridobi status prvoligaša in po tem nastopu ne sme
tekmovati v nižji ligi, razen izjeme opisane v drugem odstavku tega člena.
Vsaka ekipa lahko najmanj štirinajst (14) dni pred 1. turnirjem pristojni komisiji SZS poimensko prijavi
po enega (1) rezervnega tekmovalca iz vrst ekipe, ki nastopa v eni od nižjih DL. Rezervni tekmovalec
sme, kot zamenjava za odsotnega tekmovalca 1.DL, največ dvakrat nastopiti v 1.DL, da ima še
naprej pravico nastopanja v nižji ligi. Rezervni tekmovalec po svojem tretjem nastopu v 1.DL pridobi
status prvoligaša in ne sme več nastopiti v kateri od nižjih lig.
Rezervne tekmovalce za prehajanje iz 3. v 2.DL ekipe prijavijo pristojni regijski komisiji, za katere
prav tako veljajo določbe iz drugega odstavka tega člena, le da se nanašajo na 3. in 2.DL.
Ekipe v DL imajo v času med 1. in 15. januarjem možnost prijavljenega rezervnega tekmovalca
zamenjati z novim, vendar le-ta pred tem ne sme imeti nobenega nastopa v ligi, za katero ga prijavijo
kot rezervnega tekmovalca. Zamenjavo opravijo s pisno prijavo pristojni komisiji SZS oz. regije, ko
gre za nižjo DL.
13. člen
Pravico do nastopanja v DL mladih imajo tiste članice SZS, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
2. člena in naslednje starostne omejitve:
V DL za pionirje in pionirke z zračno pištolo nastopajo tekmovalci, ki v letu zaključka lige dopolnijo
najmanj trinajst (13) let in največ petnajst (15) let, medtem ko z zračno puško nastopajo tekmovalci,
ki v letu zaključka lige dopolnijo najmanj štirinajst (14) let in največ petnajst (15) let.
V DL za kadete in kadetinje z zračno pištolo nastopajo tekmovalci, ki v letu zaključka lige dopolnijo
najmanj štirinajst (14) let in največ sedemnajst (17) let, medtem ko z zračno puško nastopajo
tekmovalci, ki v letu zaključka lige dopolnijo najmanj petnajst (15) let in največ sedemnajst (17) let.

V DL za mladince in mladinke z zračno pištolo nastopajo tekmovalci, ki v letu zaključka lige dopolnijo
najmanj petnajst (15) let in največ dvajset (20) let, medtem ko z zračno puško nastopajo tekmovalci,
ki v letu zaključka lige dopolnijo najmanj sedemnajst (17) let in največ dvajset (20) let.
V 1., 2. in 3.DL smejo nastopati tudi tekmovalci mlajši od enaindvajset ( 21) let, ne glede na to, ali
tekmujejo tudi v DL mladih, vendar ne mlajši kot je določeno v naslednjem odstavku tega člena.
V 1.DL morajo tekmovalci z zračno pištolo dopolniti najmanj petnajst (15) let in tekmovalci z zračno
puško najmanj sedemnajst (17) let v letu zaključka lige, medtem ko morajo v 2. in 3.DL tekmovalci
z zračno pištolo dopolniti najmanj štirinajst (14) let in tekmovalci z zračno puško najmanj petnajst
(15) let v letu zaključka lige.
V objavi rezultatov DL mladih na oglasni deski in v Biltenu morajo biti navedene tudi letnice rojstva
tekmovalcev.

2. TEKMOVALNA PRAVILA
14. člen
Tekmovalci v 1.DL in v DL za mladince tekmujejo v disciplini šestdeset (60) strelov.
Tekmovalci v 2. in 3.DL ter v DL za kadete tekmujejo v disciplini štirideset (40) strelov.
Tekmovalci v DL za pionirje tekmujejo v disciplini dvajset (20) strelov.
Za ostale podrobnosti, ki jih ta Pravilnik ne zajema, veljajo pravila Mednarodne strelske športne
zveze (v nadaljevanju ISSF), kar vključuje tudi decimalno točkovanje v disciplini zračna puška.
V starostni kategoriji pionirjev se pri disciplini zračna puška glede orožja, tarč, asistiranja in
razvrščanja uporabljajo nekatera posebna določila opisana v Prilogi 2 Pravilnika o državnih
prvenstvih Republike Slovenije.
Tekmovalni časi za discipline, ki jih pravila ISSF ne zajemajo, so razvidni iz Priloge 3 Pravilnika o
državnih prvenstvih Republike Slovenije.
15. člen
Za tekmovanje v DL se v eni sezoni izvede šest ( 6) turnirjev, katerih datumi se določijo z letnim
koledarjem tekmovanj SZS. Turnirji DL mladih se praviloma izvajajo ob sobotah, turnirji 1.DL pa ob
nedeljah.
Zaradi omogočanja nastopanja rezervnih tekmovalcev v 1.DL se turnirji 2. in 3.DL ne smejo prekrivati
z datumi turnirjev 1.DL. Koledar tekmovanj za 2. in 3.DL izdelajo pristojne regijske komisije. Zadnji
krog 2.DL mora biti končan najmanj štirinajst (14) dni pred datumom kvalifikacij za 1.DL.
16. člen
SZS objavi razpis za organizacijo turnirjev 1.DL in DL mladih v novi sezoni najpozneje do 31. maja
tekočega leta.
Organizatorje izbere pristojna komisija SZS do 31. julija. Ob enakih pogojih imajo prednost pri izbiri
tiste članice SZS, ki nastopajo v 1.A DL, zatem članice SZS, ki nastopajo v 1.B DL itd.
Za izvedbo turnirja mora organizator zagotoviti najmanj 36-mestno strelišče, ustreznost katerega na
dan tekmovanja dokazuje z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu ( Zapisnik o pregledu 10m
strelišča - Obr. SZS 2-01), ki mora biti izobešen na vidnem kraju v bližini vhoda na strelišče. Tehnični
pregled in prevzem strelišča opravi pooblaščenec Sodniške komisije SZS (delegiran sodnik). Na
tekmovanju se smejo uporabljati samo uradni obrazci SZS.
Oblačila, ki jih tekmovalci med tekmovanjem ne nosijo, torbe za puške ter torbe, nahrbtniki in podobni
predmeti iz osebne opreme tekmovalcev (razen plastenk za pijačo) ni dovoljeno odlagati na strelskih
mestih. Tekmovalci jih morajo odložiti najmanj tri (3) metre za strelsko črto oz. v garderobi.
Članice SZS, ki bodo izbrane za izvedbo posameznih turnirjev, od organizacije ne morejo odstopiti,
razen če v dogovoru s SZS pravočasno zagotovijo ustrezno zamenjavo.
Organizatorje in datume turnirjev 2. in 3.DL najpozneje do 30. septembra tekoče sezone določijo
pristojne regijske komisije. Strelišča so lahko najmanj 6-mestna.
17. člen

Sodniška komisija SZS za vsak turnir 1.DL in DL mladih določi delegirane sodnike in jih seznani s
tem Pravilnikom.
Na turnirjih se opravi najmanj vizualni tehnični pregled opreme in orožja. Pri zračni pištoli se na
vsakem turnirju v prostoru za prijave ekip obvezno meri teža proženja. Sodnik, ki opravlja merjenje,
ustreznost proženja zračne pištole potrdi z vpisom v evidenco.
Če organizator 1.DL in DL mladih pripravi popoln nadzor opreme v skladu s pravili ISSF, mora
nastopajoče o tem obvestiti v razpisu tekmovanja.
Organizator mora na tekmovanju zagotoviti pravilnike ISSF in ta Pravilnik.
18. člen
Sodniška komisija SZS se pred začetkom ligaške sezone lahko odloči za tehnični pregled opreme v
skladu s pravilnikom ISSF, kar opravi na 1. turnirju 1.DL z veljavnostjo do konca ligaškega
tekmovanja v tekoči sezoni. V tem primeru pregled opreme opravijo tudi morebitni rezervni
tekmovalci.
Sodniška komisija SZS lahko določi sistem naključnih pregledov opreme med ligaško sezono, o
čemer sodelujoče ekipe obvesti najmanj sedem ( 7) dni pred določenim turnirjem. Tedaj lahko redni
pregled opravijo tudi tisti rezervni tekmovalci, ki tega niso storili na 1. turnirju.
19. člen
Rezultate posameznih turnirjev in skupne lestvice 1.DL ter DL mladih vodi pooblaščeni Komisar DL,
ki jih takoj po končanem tekmovalnem dnevu posreduje skrbniku spletnih strani SZS, ki poskrbi za
njihovo takojšnjo objavo.
Rezultate posameznih turnirjev 2. in 3.DL skrbniku spletnih strani posredujejo pristojne regijske
komisije. SZS na svoji spletni strani po enakem vzorcu kot za 1.DL sproti objavlja tudi lestvice 2. in
3.DL.
Organizator posameznega turnirja Bilten tekmovanja skupaj s Poročilom delegata - sodnika SZS
(Obr. SZS 1–08) po običajni ali elektronski pošti najpozneje v petih ( 5) dneh posreduje na SZS.
20. člen
Organizator na vsakem turnirju za posamezno disciplino v 1.A DL in v 1.B DL podeli najboljšim trem
uvrščenim posameznikom medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa diplome.
V 2. in 3.DL se za posamezno disciplino, če se pristojna regijska vodstva ne odločijo drugače,
podelijo na zadnjem turnirju samo za končno uvrstitev najboljšim trem uvrščenim posameznikom
medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa pokale.
V DL mladih se na vsakem turnirju za posamezno disciplino podeli najboljšim trem uvrščenim
posameznikom medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa pokale. Organizator po možnosti
najboljšim trem uvrščenim tekmovalcem v kadetski in pionirski kategoriji podeli tudi primerne
praktične nagrade.
2.1 Tekmovalni sistem
21. člen
Ekipe v DL tekmujejo po turnirskem sistemu.
Poleg ekipnega se vodi tudi vrstni red posameznikov, v članskih DL mešano, v DL mladih pa ločeno
po spolu.
Uvrstitev ekip in posameznikov se točkuje v skladu z določili tega Pravilnika.
22. člen
Tekmovanje v 1.DL se odvija po naslednjem urniku:
A.
Papirnate tarče (TČ = 90 min):
09:00
1.B DL puška
11:05
1.B DL pištola
13:10
1.A DL pištola + finale

17:10

B.

1.A DL puška + finale

Elektronske tarče (TČ = 75 min):
09:00
1.B DL puška
10:50
1.B DL pištola
12:40
1.A DL pištola + finale
15:35
1.A DL puška + finale

Objavljeni časi predstavljajo začetek tekmovalne serije.
Prikazani spored velja za neparne turnirje DL. Ob parnih se zaporedje zračna puška in zračna pištola
zamenja.
23. člen
Na zadnjem turnirju DL zaradi boljšega medijskega pokrivanja dogodka finalno tekmovanje
posameznikov z zračno puško in z zračno pištolo poteka po koncu kvalifikacijskega oz. ekipnega
dela tekmovanja vseh štirih skupin. Organizator temu primerno prilagodi urnik tekmovanja.
2.2 Točkovanje ekip in posameznikov
24. člen
Turnirske točke se ekipam v 1.A DL in 1.B DL na podlagi doseženega števila krogov na posameznem
turnirju razdelijo po naslednjem točkovniku:
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

turnirske točke
15
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Turnirske točke se ekipam v 2. in 3.DL na podlagi doseženega števila krogov na posameznem
turnirju razdelijo po naslednjem točkovniku:
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

turnirske točke
10
8
6
5
4
3
2
1

Če nastopa manj kot osem (8) ekip, se sistem točkovanja ne spremeni. Enako velja, če v DL nastopa
devet (9) oz. deset (10) ekip. V tem primeru ekipe uvrščene nižje od 8. mesta ne prejmejo nobene
točke.
Turnirske točke se ekipam v DL mladih na podlagi doseženega števila krogov na posameznem
turnirju razdelijo po naslednjem točkovniku:

turnirske točke
20
17
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ob enakem številu točk je v končnem vrstnem redu višje uvrščena ekipa z višjim seštevkom vseh
doseženih krogov. Če je tudi ta enak, odloča večje število prejetih točk na zadnjem turnirju.
25. člen
Posamezniki na vsakem turnirju ne glede na raven in starostno kategorijo prejmejo točke po
naslednjem točkovniku:
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

turnirske točke
30
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek n-1 najboljših točkovnih rezultatov, pri
čemer n pomeni število turnirjev v sezoni. Pri enakem številu točk je višje uvrščen tekmovalec z
višjim številom neupoštevanih točk. Če tudi tako ne pride do odločitve, se višje uvrsti tekmovalec z
višjim številom prejetih točk na zadnjem turnirju, na katerem je prejel točke.
2.3 Finalno tekmovanje posameznikov
26. člen
Najboljših osem (8) posameznikov v 1.A DL z zračno puško in z zračno pištolo na vsakem turnirju
nastopi še v finalu.
Finale poteka po pravilih ISSF z naslednjimi izjemami:
-

finalisti se delegiranemu sodniku prijavijo najkasneje deset (10) minut po izteku
pritožbenega časa. V primeru zamude se tekmovalcu odbije dva ( 2) kroga od 1. strela.
Če tekmovalec zamudi poziv na strelska mesta, izgubi pravico nastopa v finalu,

-

tekmovalci obdržijo startne številke iz kvalifikacij,

-

delegiran sodnik povabi tekmovalce na strelska mesta pet ( 5) minut po končanem
postopku ugotavljanja navzočnosti in preverjanju ustreznosti opreme (vizualni pregled +
merjenje teže proženja zračnih pištol ),

-

tekmovalci zasedejo strelska mesta od A do H na podlagi žreba od leve proti desni,

-

po opravljenem pripravljalnem času in poskusnih strelih se nadaljuje v skladu s pravili
ISSF (predstavitev tekmovalcev itd…). s to izjemo, da se v primeru uporabe papirnatih tarč 1.
tekmovalna stopnja prve in druge serije petih (5) strelov strelja v času dvesto
devetdesetih (290) sekund,

-

oprema strelišča za finale se prilagodi dejanskim tehničnim možnostim (ročno merjenje
časa, dovoljena uporaba papirnatih tarč ipd...),

-

v primeru uporabe papirnatih tarč, se te ocenjujejo z elektronsko napravo, ocenjene
vrednosti v računalnik vnaša Komisar DL oz. njegov pooblaščenec.
2.4 Dopolnjevanje lig
27. člen

V 1.A DL se po koncu tekmovanja uvrstita prvi dve (2) najbolje uvrščeni ekipi iz 1.B DL, v 1.B DL pa
dve (2) najslabše uvrščeni ekipi iz 1.A DL in najboljši dve (2) ekipi iz kvalifikacij. Iz 1.B DL v regionalno
pripadajočo skupino 2. DL izpadeta dve (2) najslabše uvrščeni ekipi.
Če v 2.DL izpade ekipa, ki v tej DL tekmuje s svojo drugo ekipo, DL ne glede na uvrstitev zapusti
slednja.
V kvalifikacije za 1.B DL se uvrstita po dve ( 2) najvišje uvrščeni ekipi posameznih skupin 2.DL, ki v
tekoči sezoni v 1.DL nista sodelovali in ki izpolnjujeta pogoje iz prvega odstavka 3. člena. Druga
ekipa katerekoli članice SZS v nobenem primeru nima pravice nastopiti v kvalifikacijah za 1.B DL.
Iz 2.DL v 3.DL izpade zadnjeuvrščena ekipa, iz 3.DL v 2.DL pa se uvrsti najvišje uvrščena ekipa
3.DL, ki v 2.DL še nima svojega predstavnika. Kadar 2.DL pomeni najnižjo raven tekmovanja, ne
izpade nobena ekipa.
2.5 Razvrščanje v Pokalu Slovenije
28. člen
Po zadnjem krogu Komisar DL opravi točkovanje ekip za razvrstitev v Pokalu Slovenije (tako imenovane
"pokalne točke") po naslednjem točkovniku:

mesto v 1.A DL

pokalne točke

1.

30

2.

26

3.

23

4.

21

5.

20

6.

19

7.

18

8.

17

9.

16

10.

15

11.

14

12.

13

mesto v 1.B DL

pokalne točke

1.

12

2.

11

3.

10

4.

9

5.

8

6.

7

7.

6

8.

5

9.

4

10.

3

11.

2

12.

1

Na enak način (od 1. do 24. mesta oz. od 30 točk navzdol) Komisar DL pokalne točke na podlagi končnih
lestvic dodeli tudi ekipam v DL mladih ter oblikuje končne lestvice Pokala Slovenije.
Pri enakem številu točk se višje uvrsti članica SZS z višjim številom točk v članskih kategorijah. Če
je seštevek pokalnih točk tako enak, se vrstni red določa po višjem številu pokalni točk v mladinskih
kategorijah in potem, če je potrebno, še v kadetskih.
Če razvrstitev na posamezna mesta ni mogoča niti v tem primeru, odloča večje število prejetih
turnirskih točk na zadnjem turnirju, pri čemer se upošteva vrstni red odločanja iz prejšnjega odstavka.
Pionirske, kadetske ali mladinske ekipe, ki nastopijo samo na enem ( 1) turnirju, pokalnih točk ne
pridobijo.
SZS neuradni vrstni red v točkovanju za Pokal Slovenije preko svojega informacijskega sistema
objavi že po 4. in po 5. turnirju.
2.6 Priznanja in naslovi
29. člen
Veliki prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka Slovenije v streljanju z zračnim orožjem dobi
članica SZS z najvišjim seštevkom pokalnih točk vseh svojih ekip z zračno puško in zračno pištolo v
1.DL ter DL mladih. Prvo-, drugo- in tretjeuvrščena članica SZS v tem točkovanju prejmejo tudi
pokale v trajno last.
Mali prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka Slovenije za disciplino zračna puška dobi
članica SZS z najvišjim seštevkom pokalnih točk svojih ekip v 1.DL ter DL mladih z zračno puško.
Prvo-, drugo- in tretjeuvrščena članica SZS v tem točkovanju prejmejo tudi pokale v trajno last.
Mali prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka Slovenije za disciplino zračna pištola dobi
članica SZS z najvišjim seštevkom pokalnih točk svojih ekip v 1.DL ter DL mladih z zračno pištolo.
Prvo-, drugo- in tretjeuvrščena članica SZS v tem točkovanju prejmejo tudi pokale v trajno last.
Preostala mesta v tekmovanju ekip iz prvih treh odstavkov pomenijo uvrstitev v pokalnem prvenstvu
Slovenije za tekočo sezono.
Pokale predvidoma podeli predsednik SZS ali morebitni predstavnik generalnega sponzorja
pokalnega tekmovanja, izjemoma pa pooblaščenec predsednika SZS.
Veliki prehodni pokal in mala prehodna pokala v ekipni razvrstitvi se podelijo v nedeljo po
zaključenem zadnjem turnirju državnih lig.
30. člen
Pokale SZS v trajno last prejmejo tudi po trije prvouvrščeni posamezniki v skupnem vrstnem redu v
obeh disciplinah 1.A DL.
Zmagovalci v posamični konkurenci dobijo naslov Pokalnih prvakov Slovenije za svojo disciplino in
kategorijo, preostala mesta pa pomenijo uvrstitev v pokalnem prvenstvu Slovenije za tekočo sezono.
Pokali se podelijo po končanem zadnjem turnirju državnih lig.
31. člen
Zmagovalni ekipi v obeh disciplinah 1.A DL in 1.B DL dobita naslov Prvak 1.A DL oz. 1.B DL
Slovenije za svojo disciplino, zmagovalne ekipe 2. in 3.DL pa naslov Prvaka lige ( v kateri so tekmovale)
pristojne regije za svojo disciplino.
Zmagovalne ekipe v obeh disciplinah in vseh kategorijah DL mladih dobijo naslov Prvak DL mladih
Slovenije za svojo disciplino in kategorijo.
Prve tri (3) uvrščene ekipe prejmejo pokale v trajno last za doseženo 1., 2. in 3. mesto.
Medalje za skupno uvrstitev prejmejo prvi trije ( 3) posamezniki v obeh disciplinah 1.B DL ter v 2. in
3.DL, ter v obeh disciplinah in vseh kategorijah DL mladih.

Zaključne pokale in medalje za končne uvrstitve v Pokalu Slovenije in posameznih ligah, točkovanih
za to tekmovanje zagotovi SZS, za 2. in 3.DL pa regije. Če v posamezni skupini 2. in 3.DL ne
nastopajo več kot tri (3) ekipe, pokal prejme samo prvouvrščena ekipa.
Pokali in medalje se podelijo po končanem zadnjem turnirju državnih lig v posameznih disciplinah.

3. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Denarne kazni se izrečejo v naslednjih primerih:
a)

Zaradi odpovedi sodelovanja po datumu, določenem v 10. členu, iz neopravičljivih
razlogov se članico SZS kaznuje z denarno kaznijo 200,00 EUR in prepovedjo
nastopanja njegovih tekmovalcev na vseh tekmovanjih SZS do poravnave kazni.

b)

Za odpoved dodeljene organizacije turnirja, ki ni bila izvedena v skladu s 16. členom
Pravilnika, se izbrani organizator (članica SZS, skupina članic SZS ali regija) kaznuje z
denarno kaznijo 400,00 EUR in prepovedjo nastopanja njegovih tekmovalcev na vseh
tekmovanjih SZS do poravnave kazni.

c)

Organizatorja, ki Biltena tekmovanja 1. DL in DL mladih ter Poročila delegata sodnika SZS (Obr. SZS 1–08) ne pošlje v skladu z 19. členom Pravilnika na SZS v
predpisanem roku, se kaznuje z denarno kaznijo 200,00 EUR in prepovedjo
nastopanja njegovih tekmovalcev na tekmovanjih SZS do poravnave kazni. 200,00
EUR znaša tudi kazen organizatorju za prepozno objavljen razpored tekmovanja.

d)

Članica SZS, katere tekmovalci so na posameznem turnirju nastopili brez
registracijske izkaznice v skladu z 2. členom Pravilnika, se izreče denarna kazen v
višini 10,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki jo je treba poravnati do naslednjega
turnirja DL oziroma najpozneje v osmih (8) dneh po zadnjem turnirju, če tekmovalci
brez registracijske izkaznice nastopijo v zadnjem turnirju DL. Ob neplačilu denarne
kazni v roku, navedenem na izstavljenem računu, omenjeni tekmovalci do poravnave
obveznosti izgubijo pravico do nastopanja na vseh tekmovanjih SZS.

e)

Neudeležba najboljših treh (3) ekip ali posameznikov na razglasitvi rezultatov in
podelitvi priznanj se kaznuje s kaznijo 20,00 EUR. Kazen se ne izreče, če organizator
podelitev opravi več kot petinštirideset (45) minut po končani disciplini (ne velja za
zadnji turnir 1.A DL).

f)

Ekipe, katerih člani med podelitvijo nagrad ne nosijo klubskih zgornjih delov oblačil,
se kaznujejo z denarno kaznijo 20,00 EUR.

g)

Organizator, ki po svoji krivdi ne opremi strelišča s promocijskim materialom
pokroviteljev in sponzorjev Strelske zveze Slovenije v skladu s 1. členom Pravilnika,
se kaznuje z denarno kaznijo 100,00 EUR.
33. člen

Z odvzemom točk ali izključitvijo iz DL se ekipe in posamezniki kaznujejo v naslednjih primerih:
a)

Ekipa, ki se ne udeleži enega (1) ligaškega turnirja, se kaznuje z odvzemom treh (3)
točk. Če ne nastopi dvakrat (2x), se iz DL izključi in do konca sezone nima pravice
nastopati na preostalih turnirjih. V naslednji sezoni sme nastopiti v za dve ( 2) ravni
nižji DL, če te ni, pa v eno (1) raven nižji DL. V primeru, da je bila kršitev storjena v
najnižji ravni DL, pristojna regijska komisija lahko dovoli tekmovati članom članice
SZS v naslednji sezoni v isti DL le v posamični konkurenci. Izključena ekipa in njeni
tekmovalci se črtajo iz lestvice tekoče tekmovalne sezone.

b)

Ekipi, ki ne upošteva določil o obveznem vključevanju mladih v tekmovalni sistem
SZS v skladu s 3. členom Pravilnika, pristojna komisija ne podeli licence za naslednjo
sezono za nastopanje v 1. DL, v kateri bi nastopala na podlagi uvrstitve v predhodni
sezoni in se jo uvrsti v eno (1) raven nižjo DL.

c)

Tekmovalcu, ki se ne udeleži finala, se za prvi primer izreče opomin in odvzem treh
(3) točk, za drugi primer odvzem šestih (6) točk, za tretji in naslednje primere pa
brisanje njegovega rezultata (v posamični in ekipni uvrstitvi). Za prva dva (2) primera se na

enak način kaznuje tudi njegovo ekipo, za tretji in naslednje primere pa je ekipa že
tako kaznovana z brisanjem rezultata tekmovalca.

4. ODNOSI Z MEDIJI
34. člen
Organizator turnirja 1. DL oziroma pooblaščeni predstavnik SZS za stike z mediji mora o datumu,
urniku in vsebini turnirja, kamor spadajo navedba medijsko najzanimivejših tekmovalcev, njihove
trenutne uvrstitve in podobno, medije (tisk, radio, TV, spletni mediji) obvestiti najpozneje štiri (4) dni pred
začetkom turnirja.
Predstavnik za stike z mediji dosežene rezultate s komentarjem pošlje medijem ( najprej STA)
najpozneje tri (3) ure po končanem tekmovanju. Lokalne medije obvešča organizator.
Organizator zadnjega turnirja DL skupaj s predstavnikom SZS za odnose z mediji poskrbi za
neposredno medijsko pokritje sklepnih bojev posameznikov ( TV, tiskani in ostali mediji).
Zaradi primernejšega videza tekmovališča ob objavi fotografij ali video posnetkov vodje ekip in
organizator poskrbijo, da tekmovalci upoštevajo določilo zapisano v četrtem odstavku 16. člena
Pravilnika.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Za ostale primere, ki s tem Pravilnikom niso posebej urejeni, veljajo predpisi ISSF oziroma sklepi
pooblaščenih organov SZS.
36. člen
Določila tega pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
37. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal
Slovenije štev. 1043-7 z dne 12.10.2017.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

