STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

125/2018

Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

ČLANICAM SZS
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 125/18, ki zajema:
1. Predsedstvo SZS,
2. Razpis KPPS za izbor organizatorja DP mešanih parov 10m v letu 2018,
3. Sodniška komisija SZS,
4. SD "Graničar" Cankova je nova članica SZS,
5. SD Kranj in SK Central nista več članici SZS,
6. Vabilo na DP Kidričevo in DP Gorišnica 10m 2018
1. Predsedstvo SZS
je na svoji 13. seji, dne 8.3.2018, sprejelo manjše dopolnitve:
Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije. Za lažji pregled sprememb vam v
prilogi v vednost pošiljamo delovno verzijo pravilnika, kjer so označene spremenjene
določbe. Čistopis Pravilnika je objavljen na spletni strani SZS na sledeči
povezavi: http://www.strelskazveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnih_prvenstvih_RS_(1044-7).pdf
Pravilnik o državnih rekordih. Za lažji pregled sprememb vam v prilogi v vednost
pošiljamo delovno verzijo pravilnika, kjer so označene spremenjene določbe. Čistopis
pravilnika je objavljen na spletni strani SZS na sledeči povezavi: http://www.strelskazveza.si/attachments/article/26/Pravilnik_o_drzavnih_rekordih_(1045-7).pdf
Norme za udeležbo na Državnem prvenstvu mešanih parov v letu 2018. Dokument je
objavljen na sledeči povezavi: http://www.strelskazveza.si/attachments/article/33/Norme2018.pdf oz. na: http://www.strelskazveza.si/index.php/norme
Koledar tekmovanj SZS za puško, pištolo in samostrel SZS za leto 2018, ki je objavljen
na sledeči povezavi s spremembo v septembru, ki je označena z zeleno
barvo: http://www.strelskazveza.si/dokumenti/koledar/2018/Koledar_SZS2018_Puska_Pistola_Samostrel.pdf
Koledar tekmovanj SZS za puško šibrenico SZS za leto 2018, ki je objavljen na sledeči
povezavi s spremembami v marcu in aprilu, ki so označene z zeleno
barvo: http://www.strelskazveza.si/dokumenti/koledar/2018/Koledar_SZS2018_Sibrenica.pdf

Predsedstvo SZS je na svoji 10. seji, dne 23.1.2018, sprejelo manjše dopolnitve Pravilnika o
usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS, ki vam ga v delovni verziji
priloženo pošiljam v vednost.
2. Poziv KPPS - Razpis za izbor organizatorja DP mešanih parov v letu 2018
Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS objavlja razpis za izbor organizatorja DP
mešanih parov z zračno puško in pištolo 10m 2018, ki bo 2.-3.6.2018.
KPPS vabi vsa zainteresirana društva k posredovanju kandidatur, najkasneje do nedelje
15.4.2018 na e-poštni naslov SZS. Kandidature morajo biti skladne z določbami Pravilnika o
Državnih prvenstvih RS. Za dodatna pojasnila smo vam na razpolago in vas lepo
pozdravljamo.
3. Sodniška komisija SZS
je na spletni strani SZS na sledeči povezavi: http://www.strelskazveza.si/index.php/pravilniki-issf objavila slovenski prevod sprememb ISSF pravil, ki se
uporabljajo od 1.1.2018 naprej. Z novostmi bodo člani Sodniške komisije SZS seznanili vse
udeležence sodniških licenčnih seminarjev v prihodnjih mesecih.
4. SD "Graničar" Cankova je nova članica SZS
Članice SZS obveščamo, da je SD "Graničar" Cankova, Cankova 27, 9261 Domajinci, s
predsednikom Negovanom Vogrinčičem, na 13.seji Predsedstva SZS, postala nova članica
SZS.
5. SD Kranj in SK Central nista več članici SZS
Članice SZS obveščamo, da je bil na 10.seji Predsedstva SZS, dne 23.1.2018, skladno z 11.
členom Statuta SZS, sprejet ugotovitveni sklep, da Strelsko društvo Kranj, Huje 17, 4000
Kranj, ni več članica SZS.
Članice SZS obveščamo, da je bil na 13.seji Predsedstva SZS, dne 8.3.2018, skladno z 11.
členom Statuta SZS, sprejet ugotovitveni sklep, da Strelski klub Central, Travniška cesta 25,
2331 Pragersko, ni več članica SZS.
6. Vabilo na DP Kidričevo in DP Gorišnica 10m 2018
Vljudno vabljeni na Državno prvenstvo z zračnim orožjem do 17. leta starosti, v soboto
24.3.2018 v Športno dvorano Kidričevo ter na Državno prvenstvo z zračnim orožjem za člane
in mladince, 14.-15.4.2018 v Športno dvorano in Osnovno šolo Gorišnica. Razpis slednjega
vam pošiljamo v prilogi.
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic v letu 2018 in uspešno pripravo na DP!

-Simeon Gönc

