STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
Sodniška komisija

Obvestilo
V januarju 2018 smo na spletni strani SZS objavili pdf verzijo prevoda Pravil ISSF izdaja
2017 (drugo tiskanje 01/2018).
30.01.2018 so bile s strani ISSF objavljene korekcije, zato vas z njimi seznanjamo, da si boste
lahko v že natisnjenih pravilih to popravili.
Objavljen prevod ISSF Pravil – izdaja 2017 (drugo tiskanje V 1.1 01/2018) že vsebuje te
popravke.
Spremembe:
Pravilo 6.2.2.2
a) Varnostne zastavice je potrebno vstaviti v vso orožje, ki ni v torbi ali kovčku,

preden so športniki poklicani na strelska mesta, ko zapustijo strelsko mesto,
ko je streljanje končano in ko mora osebje iti pred strelno črto. V finalu se
varnostne zastavice ne smejo odstraniti, pred pričetkom Pripravljalnega in
poskusnega časa.
Pravilo 6.11.1.1
f) Ko glavni strelski sodnik tekmovalce pokliče na strelsko črto, jim je v času pred
začetkom pripravljalnega in poskusnega časa dovoljeno rokovati s strelnim
orožjem, streljati na prazno (varnostno zastavico se v času streljanja na prazno lahko
odstrani ) ali izvajati držalne in merilne vaje; V finalu se varnostne zastavice ne
smejo odstraniti, pred pričetkom Pripravljalnega in poskusnega časa;

Pravilo 6.14.4 i
7. ženske disciplina trap, skit in dvojni trap;
Pravilo 6.18.3.14
Izenačenja za eliminacijo ali za določanje zlate ali srebrne medalje se razrešujejo z
dodatnim streljanjem. Izenačene ekipe (oba člana) morajo streljati dodatni razreševalni
strel, pri katerem levi tekmovalec strelja prvi, desni pa za njim, dokler izenačenje ni
razrešeno. CRO napove «IMAMO IZENAČENJE MED PAROM IZ (DRŽAVA) IN
(DRŽAVA) (“THERE IS A TIE BETWEEN THE TEAMS FROM (NATION) AND
(NATION)”), ter nato izvede dodatno streljanje. Čas za vsak dodatni strel je 60 sekund
za mešani par. Izenačenje se razreši s seštevkom rezultata strelov para.
Pravilo 7.4.4.2
v tabeli se pod K briše napisano v oklepaju (os ramenjače mora biti navpična).
Pravilo 7.4.5
a) masa puške za moške in ženske ne sme presegati 8,0kg z vsemi uporabljenimi
dodatki, vključno z oporo za dlan ali mejnikom za roko;
b točka se briše, ostale preštevilčijo od b do f.

