INFORMACIJE SZS 81-2011
ČLANICAM SZS
DL z zračnim orožjem 2011/12
V prilogi vam pošiljamo razpis za 2. turnir DL.
Nalepk za tekmovalne izkaznice vam žal še ne moremo razdeliti, saj so še v izdelavi in bodo
predvidoma pripravljene v naslednjem tednu v četrtek, takrat pa vam jih bomo, za vaše
registrirane tekmovalce v novi sezoni (izkjučno samo za tiste, ki ste jih zajeli na ustreznem
obrazcu!), poslali po navadni pošti na vaše naslove.
Izkaznice za vaše nove tekmovalce, kot tudi za licencirane trenerje in inštruktorje, bodo
pripravljene nekje sredi novembra. Znova pa apeliramo za vračilo uničenih ali zbledelih
izkaznic, ki vam jih bomo nadomestili z novimi. Lahko jih pustite v poštnem nabiralniku SZS
že v tem vikendu, ko bo v Ljubljani potekal 1. turnir DL.
V prilogi vam pošiljamo še seznam prijavljenih rezervnih tekmovalcev za DL.
Registracijska komisija
se je sestala na svoji 7.seji in sprejela sklepe glede prestopov naslednjih tekmovalcev:
Pufič Klavdija (80) iz Kidričevega v FLV Hotinja vas,
Fabjan Boštjan (78) iz Telekoma v Kamnik,
Hozjan Aleš (76) iz Predoselj v Vrhniko (trap),
Levanič Mateja (88) iz Profesional Kidričevo v Kovinar Ormož,
Črešnik Leopoldina (52) iz Celja v Dolič,
Črešnik Alojzij (49) iz Celja v Dolič,
Jenko Mitja (73) iz Celja v Dolič,
Lazar Mojca (88) iz Profesional Kidričevo v Ptuj,
Grega Potočnik (90) iz Radovljice v Dušan Poženel Rečica pri Laškem,
Simonič Staša (91) iz Dornave v Ptuj.

Organizacijsko kadrovska komisija SZS
poziva vse članice, da posredujejo svoje predloge za prejemnike priznanj SZS v letu 2011.
Pisne predloge, s popolno obrazložitvijo o primernosti kandidata za priznanje, pošljite po
navadni pošti na naslov SZS, vendar ne kasneje kot do 28.10.2011.
Preglednica za strelca leta, ki jo pripravlja komisija, bo kmalu pripravljena, predvidoma vam
jo bomo v pregled poslali že v naslednjem tednu, takrat pa bo objavljena tudi na spletni strani
zveze.

