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Predsedstvo
je na svoji 20. seji potrdilo nekatere spremembe Pravilnika o tekmovanjih v državnih članskih ligah
z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije. Čistopis Pravilnika je priložen, za lažji pregled nad
nekaterimi ključnimi spremembami pa dodajamo še povzetek v strnjeni obliki:
Zaradi večjega števila prispelih predlogov o spremembi sistema sklepnih bojev posameznikov ter
nastopanja rezervnih tekmovalcev se spremenijo oz. dopolnijo členi 8, 17 in 18 ter briše dosedanja
Priloga 1 pravilnika.
Zraven tega 10. člen po novem omogoča izvedbo 6 ligaških turnirjev (doslej 5), 19. člen pa prinaša
manjše spremembe urnika ligaških turnirjev. V členu 29 se poveča število skupin v 2. DL pištola s 4
na 5, 49. člen prinaša višjo denarno kazen SD, ki ne odjavi svojega nastopanja v ligi, kaznujejo se
tudi posamezniki, ki se ne udeležijo finalnega nastopa. Člen 51 (skupaj z dopolnjenim in že
omenjenim 19. členom) natančneje določa sodelovanje z mediji na zaključnem turnirju sezone.
V primeru pridobitve generalnega spoznzorja liga lahko nosi njegovo ime (1. člen), nekoliko
spremenjen je tudi 3. člen, ki med prvoligaši ohranja tudi tista SD, ki imajo od podmladka v tekoči
sezoni samo cicibane ali mlajše pionirje.
Spremenjena je bila tudi dikcija 2. odstavka, 12. člena Pravilnika, ki ne dovoljuje več merjanja teže
proženja na strelni liniji.
V 17. členu se doda dopolnitev: “finalni del se prišteje k osnovnemu rezultatu”.
Predsedstvo je v nadaljevanju podprlo vlogo za organizacija kvalifikacij Evropske mladinske lige
(EYL) v letu 2012 v Laškem in organizacijo finala EYL leta 2013, prav tako v Laškem.
Tekmovanje bo izvedla SZS na začasnem, 26 steznem elektronskem strelišču Sius Ascor, v veliki
kongresni dvorani hotela Thermana Laško. Predstavitev formata tekmovanja EYL smo vam
članicam že posredovali z elektronsko pošto dne 12.5.2011 in vam, zaradi zanimivega in
pomembnega tekmovanja naših mladih strelcev, starih od 14 - 18 let, priporočamo ponovni pregled
takrat poslanega gradiva. Več podrobnih informacij o izbornih tekmovanjih in sestavah ekip za
eliminacije z zračno puško in pištolo, ki predstavljajo prvo stopnjo tekmovanja za preboj med
kvalifikante, pa vam bomo posredovali v kratkem, ko bodo pripravljeni reprezentančni programi za
leto 2012.
Predsedstvo je prav tako podprlo vlogo in kandidaturo SCG Pragersko za organizacijo EP leta 2015
na 25, 50 in 300m ter puško šibrenico, o kateri bo odločalo predsedstvo ESC.
Predsedstvo je na koncu spremenilo še datum izvedbe razglasitve najboljših strelcev leta 2011, ki bo
namesto 20.12.2011 potekala 30.11.2011.
Registracije tekmovalcev v novi sezoni 2011/12
V prilogi vam pošiljamo nov obrazec SZS “Prijava za registracijo v sezoni”, na katerega boste
vpisali seznam vaših starih in novih tekmovalcev, ki jim želite podaljšati ali odpreti novo
tekmovalno licenco za sezono 2011/12. Natančno in popolno izpolnjene obrazce nam pošiljajte
izključno po elektronski pošti. V primeru nepopolno izpolnjenih obrazcev, registracije vaših

tekmovalcev ne bomo izvedli. V primeru, da želite registrirati večje število tekmovalcev, kot je
razpoložljivih mest (40) na obrazcu, tabelo z novimi polji podaljšate tako, da se postavite v zadnjo
celico zadnje vrstice (na desni strani) in pritiskate na tipkovnici tipko Tab. oz. tabulator. S
tabulatorjem se lahko premikate tudi med celicami.
V sezoni 2011/2012 so za posamezne kategorije naslednje starostne meje:
člani letnik 91 in starejši,
mladinci letnik 92, 93, 94
kadeti letnik 95, 96
pionirji letnik 97, 98
mlajši pionirji letnik 99, 00 ter
cicibani letnik 01, 02.
Mlajših tekmovalcev ne bomo registrirali.
Stroški podaljšanja registracij, prijavnine v ligo in prestopov ostajajo nespremenjeni.
Športni pozdrav!
Sekretar SZS
Simeon Gönc, l. r.

