STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 1071-6

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

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

Pravilnik tekmovanja v trapu za Pokal SZS
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik tekmovanja v trapu za Pokal SZS (v nadaljevanju Pravilnik) ureja tekmovanje s puško
šibrenico v disciplini trap za Pokal SZS (v nadaljevanju tekmovanje za Pokal SZS). Tekmovanje za
Pokal SZS 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
Namen tekmovanja je zagotoviti kvalitetno tekmovanje najboljšim strelcem in omogočiti
reprezentanci tekmovanje v pripravljalnem delu sezone.
Tekmovanje za Pokal SZS obsega 4 kroge na 125 tarč s finalom za člane in mladince.
V letu, ko gostimo dvoboj Slovenija : Hrvaška se dvoboj izvede istočasno s tekmovanjem za Pokal
SZS.

2. DOLOČILA TEKMOVANJA ZA POKAL SZS
2.1 Pravica do nastopa
3. člen
Na tekmovanju za pokal SZS imajo pravico nastopa le tekmovalci registrirani v skladu s
Pravilnikom o registraciji tekmovalcev v SZS, ki se pred tekmovanjem izkažejo z veljavno
registracijsko izkaznico. Sodniki pregledujejo registracijske izkaznice na strelski liniji, kjer se
pregled orožja in opreme opravlja samo vizualno.
4. člen
Pravico nastopa ima trideset (30) tekmovalcev v disciplini trap, ki so se v pretekli sezoni uvrstili
med:


prvih dvanajst (12) uvrščenih na tekmovanju za Pokal SZS,



prvih pet (5) tekmovalcev 1. lige uvrščenih v Finalu Državne lige trap kateri niso že
uvrščeni iz Pokala SZS,



prvih pet (5) tekmovalcev iz Državnega prvenstvu Republike Slovenije kateri niso
uvrščeni že iz Pokala SZS ali Finala Državne lige trap,



prvih šest (6) uvrščenih mladincev ali kadetov po rezultatih iz Državnega prvenstva
Republike Slovenije.



preostali dve (2) mesti in morebitna nezasedena mesta zapolnijo tekmovalci po
dogovoru z vodjo reprezentance in organizatorjem.

2.2. Izvedba tekmovanja
5. člen
Tekmovanje za Pokal SZS poteka le v posamezni konkurenci.
Zadnji dan za oddajo elektronske prijave preko spleta (e-prijava) je sedem (7) dni pred pričetkom
tekmovanja. Po zaključku prijav organizator pripravi štartno listo z uro začetka tekmovanja in jo
najkasneje do četrtka do 24:00 ure objavi na spletni strani Strelske zveze Slovenije.
6. člen
Organizator tekmovanja za Pokal SZS je dolžan:


poslati razpis tekmovanja za Pokal SZS vsem udeležencem vsaj štirinajst (14) dni
pred tekmovanjem za Pokal SZS oziroma objaviti razpis na spletni strani SZS.



zaključiti prijave teden dni pred tekmovanjem za Pokal SZS,



zagotoviti vso ustrezno dokumentacijo za izvedbo tekmovanja za Pokal SZS:
-

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



nastaviti nove sheme pred vsakim tekmovalnim dnem,



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



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

Organizator tekmovanja za Pokal SZS v soglasju z nastopajočimi imenuje Žirijo tekmovanja za
pokal SZS (v nadaljevanju Žirija tekmovanja), ki rešuje pritožbe med tekmovanjem. V Žiriji tekmovanja
mora biti vsaj en (1) sodnik z veljavno licenco najmanj Državnega sodnika za disciplino puška
šibrenica.
Na odločitve Žirije tekmovanja ni pritožb. Višina kavcije za pritožbo je enaka višini prijavnine.
2.3 Točkovanje
Tekmovalcem na Pokalu SZS se na vsakem tekmovanju razdelijo točke za doseženo uvrstitev in
dosežen rezultat v osnovnem delu, po tem točkovniku:
UVRSTITEV:
mesto

točke

1.

10

2.

7

3.

5

4.

3

5.

2

6.

1

DOSEŽEN REZULTAT V OSNOVNEM DELU:
Vsak zadetek nad minimalnim kvalifikacijskim rezultatom (112 MQS) prinaša dodatne točke:
rezultat

točke

125.
124.
123.
122.
121.
120.
119.
118.
117.
116.
115.
114.
113.

15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Zmagovalca Pokala SZS v članski in mladinski konkurenci sta tekmovalca, ki zbereta največ točk
po 4 tekmah.
V primeru enakega števila točk odločajo točke za dosežen rezultat skupaj, rezultat zadnjega kroga,
predzadnjega kroga, itd.
2.4 Priznanja in naslovi
2.4.1 Pokalni prvak SZS
8. člen
Organizator tekmovanja na vsakem tekmovanju podeli komplet medalj:


najboljšim trem (3) posameznikom v članski konkurenci,



najboljšim trem (3) posameznikom v mladinski konkurenci.

Po zaključku štirih (4) tekem najboljši trije posamezniki v članski in mladinski konkurenci prejmejo
pokale, zmagovalec v članski konkurenci pa tudi prehodni pokal SZS in naslov Pokalnega prvaka
SZS.

3. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Članici SZS, katere tekmovalci so na tekmovanju za Pokal SZS nastopili brez registracijske
izkaznice, se izreče denarna kazen v višini 10,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki jo je treba
poravnati najpozneje v osmih (8) dneh. Ob neplačilu denarne kazni v roku, navedenem na
izstavljenem računu, omenjeni tekmovalci do poravnave obveznosti izgubijo pravico do nastopanja
na vseh tekmovanjih SZS.

4. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Določila tega Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
11. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S veljavnostjo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik tekmovanja za Pokal SZS v trapu štev.
736-3 z dne 22.10.2013.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

