STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 902-5

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 40. seji dne
15.10.2015 sprejelo

Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS – državna pionirska liga
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS - državna pionirska liga (v nadaljevanju Pravilnik) ureja
pogoje za organizacijo in tekmovanja v državni ligi s serijsko zračno puško za pionirje in pionirke –
Pokal prijateljstva SZS.
V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja nevtralen
za ženske in moške.
2. člen
Tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalci vseh članic SZS, včlanjenih v Strelsko zvezo Slovenije (v
nadaljevanju SZS). Tekmovanja potekajo v skladu s tem Pravilnikom in posebnimi določbami za
serijsko zračno puško, ki je kot priloga sestavni del Pravilnika o državnih prvenstvih Republike
Slovenije.

2. DOLOČILA ZA DRŽAVNO PIONIRSKO LIGO
3. člen
Tekmujejo tekmovalci v kategoriji pionirji in pionirke ekipno in posamezno.
4. člen
Pravico do nastopa imajo tekmovalci, ki v letu zaključka lige dopolnijo največ petnajst (15) let in
najmanj dvanajst (12) let. V državni pionirski ligi nastopajo ekipe in tekmovalci članic SZS,
registriranih pri SZS v skladu s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev v SZS. Starost in identiteto
tekmovalca pred začetkom nastopa preverja sodnik s pregledom registracijske izkaznice.
Če tekmovalec nastopi brez registracijske izkaznice, se mu nastop v primeru nedvomno
ugotovljene identifikacije dovoli, opomba pa se vpiše v Poročilo delegata - sodnika SZS (Obr. SZS 1–
08). Če je tekmovalec pravilno registriran, se rezultat zapiše in točkuje. V nasprotnem primeru se
rezultat ne upošteva niti točkuje. V obeh primerih se ekipa tekmovalca, ki ni imel registracijske
izkaznice, kaznuje v skladu s 15. členom Pravilnika.
V objavi rezultatov na oglasni deski in v Biltenu morajo biti navedene tudi letnice rojstva
tekmovalcev.
5. člen
Tekmovalci streljajo s serijsko zračno puško.
Ekipe so tričlanske, ločene po spolu.
6. člen
Liga ima šest (6) turnirjev, katerih datumi so določeni s koledarjem tekmovanj SZS. Praviloma so
ob nedeljah, ki sledijo datumom sobotnih članskih ligaških turnirjev.
Vsaka članica SZS lahko nastopi z eno (1) ekipo in neomejenim številom posameznikov, razen v
primeru iz prvega odstavka 8. člena.

Tekmovalci se na 1. turnirju oziroma ob prvem ligaškem nastopu opredelijo, v kateri starostni
kategoriji posamezne discipline bodo nastopali. Nastopanje v dveh starostnih kategorijah (npr.
pionirji/kadeti) ali prehod iz ene v drugo med potekom državne pionirske lige ni mogoč.
7. člen
SZS objavi razpis za organizacijo turnirjev v novi sezoni najpozneje do 31. maja tekočega leta.
Organizatorje izbere pristojna komisija SZS do 30. junija.
Pri izbiri organizatorja bo imela prednost tista članica SZS, ki bi tekmovanje organizirala skupaj s
tekmovanjem v državni ligi mladih (mladinci in kadeti).
Članice SZS, ki bodo izbrane za izvedbo posameznih turnirjev, od organizacije ne morejo odstopiti,
razen če v dogovoru s SZS pravočasno zagotovijo ustrezno zamenjavo.
Organizator je dolžan strelišče opremiti s promocijskim materialom pokroviteljev in sponzorjev
Strelske zveze Slovenije.
8. člen
Organizator sme, če je strelišče manjše od 36 strelskih mest, prijave omejiti na največ štiri (4)
tekmovalce iz ene (1) članice SZS v kategoriji. Članici SZS se priporoča, da na tekmovanja
pošljejo tekmovalce, ki dosegajo normo, ki jo določi pristojna komisija SZS.
Ustreznost strelišča na dan tekmovanja organizator 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 opravi pooblaščena Sodniška komisija SZS.
Oblačila, ki jih tekmovalci med samim streljanjem ne nosijo, torbe za puške ter torbe, nahrbtniki in
podobni predmeti iz osebne opreme tekmovalcev (razen plastenk za pijačo) na strelska mesta ne
sodijo. Tekmovalci jih morajo odložiti najmanj tri (3) metre za strelsko črto.
9. člen
Organizator razpis za sodelovanje na tekmovanju najmanj dvajset (20) dni pred turnirjem objavi na
spletni strani Strelske zveze Slovenije. Zadnji dan za oddajo elektronske prijave (ePrijava) 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 upošteva, da tekmovalci iz bolj oddaljenih krajev nastopijo pozneje, prav tako
tisti, ki so na prejšnjih turnirjih dosegli boljše rezultate.
Članicam SZS, ki zamudijo objavljen prijavni rok za nastop 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 90% startnine.
Zaradi omogočanja pomoči med poskusnimi streli organizator zagotovi, da tekmovalci iste članice
SZS nastopajo drug zraven drugega.
10. člen
Rezultate posameznih turnirjev in skupne lestvice državne pionirske lige vodi pooblaščeni Komisar
državnih lig, ki jih takoj po končanem tekmovalnem dnevu posreduje skrbniku spletnih strani SZS,
ki poskrbi za njihovo takojšnjo objavo.
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.
11. člen
V državni pionirski ligi se na vsakem turnirju za posamezno kategorijo podeli najboljšim trem
uvrščenim posameznikom medalje, najboljšim trem uvrščenim ekipam pa pokale v trajno last.
Organizator podeli najmanj šestim prvouvrščenim v obeh kategorijah tudi praktične nagrade.

Za nastop na turnirju organizator od nastopajočih pobere startnino v višini, ki jo za tekmovalno
sezono določi pristojni organ SZS.
2.1 Točkovanje
12. člen
Dosežene uvrstitve posameznikov in ekip na posameznem turnirju se razdelijo 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
posamezno
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

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

V kolikor nastopi več kot petnajst (15) ekip vse naslednje uvrščene ekipe prejmejo po eno (1)
turnirsko točko.
13. člen
Komisar državnih lig točkovno ovrednoti najboljše in sestavi lestvice skupnega vrstnega reda, ki jih
SZS objavi na svoji spletni strani.
Končni vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka vseh doseženih točk, dobljenih na
posameznih turnirjih. Ob enakem številu točk je višje uvrščena ekipa z višjim seštevkom vseh
doseženih krogov. Če je tudi ta enak, pa odloča večje število prejetih točk na zadnjem turnirju.
Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek petih (5) najboljših točkovnih
rezultatov. Ob enakem številu točk je višje uvrščen tekmovalec z višjim številom neupoštevanih
točk. Če še ni odločitve, je višje uvrščen tekmovalec z večjim številom točk na zadnjem turnirju v
katerem je prejel točke.

2.2 Priznanja in naslovi
14. člen
SZS podeljuje priznanja najboljšim trem (3) ekipam in posameznikom v skupnem vrstnem redu:
− ekipam od 1. do 3. mesta pokale,
− posameznikom od 1. do 3. mesta medalje,
− ekipam in posameznikom od 4. do 6. mesta priznanja.
Priznanja se podelijo na zadnjem turnirju, nanje pa se poleg navedbe sezone izpiše, da so
dosežena na tekmovanju za Pokal prijateljstva SZS – državna pionirska liga.

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

Za odpoved dodeljene organizacije turnirja, ki ni bila izvedena v skladu s 7. členom
Pravilnika, se 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.

b)

Organizatorja, ki Biltena tekmovanja ter Poročila delegata - sodnika SZS (Obr. SZS 1–
08) ne pošlje v skladu z 10. 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.

c)

Članica SZS, katere tekmovalci so na posameznem turnirju nastopili brez
registracijske izkaznice v skladu s 4. členom Pravilnika, se izreče denarna kazen v
višini 10,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki jo je treba poravnati do naslednjega
turnirja državne pionirske lige oziroma najpozneje v osmih (8) dneh po zadnjem
turnirju, če tekmovalci brez registracijske izkaznice nastopijo na zadnjem turnirju
državne pionirske lige. Ob neplačilu denarne kazni v roku, navedenem na
izstavljenem računu, omenjeni tekmovalci do poravnave obveznosti izgubijo pravico
do nastopanja na vseh tekmovanjih SZS.

d)

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.

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.

4. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Tekmovanje vodi pristojni organ SZS, ki ga imenuje Predsedstvo SZS
17. člen
Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
18. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS – državna
pionirska liga štev. 699-4 z dne 30.09.2014.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

