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Ljubljana, 06. 04. 2011

INFORMACIJE SZS 77 / 11
PREDSEDSTVO
je na svoji 17. seji sprejelo in potrdilo predloge Strokovnega sveta SZS o:
1.) tekmovanju s serijskim programom na elektronske tarče Sius Ascor,
in dovolilo uporabo elektronskih tarč za serijsko zračno oroţje, v skladu z ustreznim standardom
podloge (tarče) ter ustrezno programsko opremo.
2.) klasifikaciji strelcev z enakim rezultatom,
v primeru izvedbe slovenskih tekmovanj na elektronske tarče se klasifikacija izvaja po pravilih
ISSF in na enak način kot na mednarodnih tekmovanjih izvedenih v Sloveniji, to pomeni, da se vrši
po višjemu številu notranjih desetic in ne več po zadnji seriji. Za vstop v finale ni potrebno izvajati
dodatnega streljanja.
3.) dopolnitev Pravilnika o organizaciji in izvedbi DP – Priloga 2, posebna določila za serijsko
oroţje – asistenca,
dopolni se 11. člen Priloge 2 omenjenega pravilnika, z novim 3. odstavkom, tako kot sledi:
pri serijski zračni puški lahko tekmovalec po končani seriji oziroma disciplini pregleda svoje tarče,
vendar ne sme posegati v vrednost zadetka (praskanje, povečevanje lukenj), lahko jih pokaţe
svojemu asistentu, vendar se jih slednji ne sme dotikati.
Vsa ostala določila 11. člena Priloge 2 ostanejo nespremenjena.
4.) kodeksu oblačenja za kategorije, ki niso v skladu s pravili ISSF,
za kategorije od cicibanov do vključno s kadeti prepoved jeansa, kot jo uveljavlja kodeks oblačenja
ISSF, ne velja. Za omenjene kategorije je jeans dovoljen, prepovedana pa so maskirna oblačila z
vojaškimi vzorci.
5.) dopolnitvi obrazca SZS1_08_Poročilo delegata,
kot nadaljevanje izboljšanja sodniške organizacije je bil dopolnjen tudi omenjeni obrazec s
seznamom kamor se vpisujejo vsi na tekmovanju angaţirani sodniki. Obrazec je priloţen in bo v
prihodnjih dneh objavljen tudi na spletni strani SZS.
V nadaljevanju je v članstvo zveze sprejelo še SD Poetovio in SK Profesional Kidričevo.
KOMISIJA ZA PUŠKO, PIŠTOLO IN SAMOSTREL
je na svoji zadnji, 5. seji, opravila izbor organizatorjev tekmovanj kot sledi:
MSZ Ljubljana za tekmovanja: DP veteranov, 1. OKT 50 m, 2. OKT 50 m, DP 25 m in DP 50 m in
SD Ţelezniki za tekmovanja: Kvalifikacije za 1.B DL ter Univerzitetnega DP.
Komisija ni prejela nobene prijave za 1. OKT 25 m.
Izbor organizatorjev jesenskih tekmovanj bo komisija opravila na junijski seji.
V nadaljevanju je komisija pregledala seznam prijav drugih rezervnih tekmovalcev, potrdila je 6
novih drţavnih rekordov in spremenjeni obrazec SZS1_08_Poročilo delegata, se seznanila s
stanjem glede obveznosti nastopanja prvoligaških društev z mlajšimi strelci, v skladu s 3. členom
ligaškega pravilnika. Na koncu je komisija obravnavala še pobude, predloge in pritoţbe članic ter
podala pobudo o sklicu problemske konference različnih strokovnih vprašanj.

SODNIŠKA KOMISIJA
je na svojih sejah oblikovala in na strokovni svet naslovila predloge o klasifikaciji, tekmovanju s
serijskim programom na elektronske tarče, dopolnitvi 11. člena Priloge 2 Pravilnika o organizaciji
in izvedbi DP in kodeks oblačenja za mlajše tekmovalce in spremembo ter dopolnitev obrazca
SZS1_08_Poročilo delegata. V nadaljevanje je komisija izvedla prvi sodniški usklajevalni sestanek
kot pripravo na izvedbo letošnjega velikega tekmovanja svetovnega pokala s puško šibrenico v
Pragerskem in poslala poziv slovenskim mednarodnim sodnikom s šibrenico o moţnosti
sodelovanja na tem tekmovanju ter na koncu organizatorja SK Central obvestila o zelo dobrem
odzivu. V nadaljevanju je delegirala sodnike za tekmovanja v prvi polovici leta 2011 in sprejela
poročilo o izvedbi zadnjih sodniških seminarjev.
Športni pozdrav!
Sekretar SZS
Simeon Gönc, l. r.

