INFORMACIJE SZS 82-2011
ČLANICAM SZS
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 82/11, ki zajema:
1. Licence trenerji / inštruktorji,
2. Lestvica za strelca leta 2011,
3. Verifikacija rezultatov 1.kroga DL,
4. Izdelava izkaznic + nalepke,
5. Zapisnik 40. skupščine SZS ter
6. Predlog novih ISSF pravil 2013.
Licence trenerji / inštruktorji
Pošiljamo vam povezavo do spletnega razvida OKS-ZŠZ licenciranih trenerjev in
inštruktorjev SZS za sezono 2011/12:
http://www.olympic.si/sportna-kariera/licenciranje/pregled-imetnikov-licence-oks/
Licenčno obdobje: 15.10.2011 - 14.10.2012.
Spletni razvid licenc velja kot uradno potrdilo SZS, zato si ga po potrebi natisnite.
Lestvica za strelca leta 2011
V prilogi vam pošiljamo preglednico točkovanja.
V primeru ugotovljenih napak nas na to ustrezno opozorite, ugovorov prispelih po 6.11. ne
bomo upoštevali in rezultati bodo postali dokončni.
Verifikacija rezultatov 1.kroga DL
Priloţeno vam pošiljamo zapisnik 4.seje Tekmovalne komisije SZS, ki je opravila verifikacijo
rezultatov 1. turnirja DL z zračnim oroţjem in ugotovila nekatera odstopanja v drţavni ligi
mladih. V prilogi so popravljeni in potrjeni rezultati.
Izdelava izkaznic + nalepke
Iz tiska smo dobili nalepke, s katerimi boste prikazovali ustreznost tekmovalne licence vaših
registriranih strelcev. Nalepke vam bomo razdelili na 2. turnirju DL v Kidričevem ob prijavi
na tekmovanje. Nove izkaznice bodo pripravljene sredi novembra.
Zapisnik 40. skupščine SZS
V prilogi vam pošiljamo zapisnik 40. skupščine SZS, ki je potekala 28.6.2011 v Ljubljani.
Predlog novih ISSF pravil 2013
In kot zadnje vam v prilogo dodajamo še osnutke novih pravil ISSF, ki bodo stopila v veljavo
z novim olimpijskim ciklusom 2013 leta. Svoje predloge po dodatnih spremembah lahko
posredujete na ustrezne komisije SZS, ki bodo pripravile končno revizijo skupnega predloga
in ga posredovale na ISSF. Slednja bo obravnavala predloge članic in jih pripravila za sprejem
na aprilski skupščini ISSF.
Ţelimo vam lep podaljšan konec tedna!
Priloge 9 — Prenesi vse priloge (stisnjeno za )
2011 - KOLEDAR in izbor naj DRUŠTVA.pdf

108K Pogled Prenos
2011 - izbor naj DRUŠTVA in naj STRELCA-KE_top 10.pdf
252K Pogled Prenos
811-1 Zapisnik 7. seje TK.pdf
57K Pogled Prenos
1. krog Ljubljana okt11_mladi.xls
354K Pogled Odpri kot Googlovo preglednico Prenos
576-1 Zapisnik 40.skupščine SZS.pdf
72K Pogled Prenos
4-Shotgun Rules draft.pdf
837K Pogled Prenos
1-GTR_Draft v3.pdf
1435K Pogled Prenos
2-Rifle Rules draft v3.pdf
249K Pogled Prenos
3-Pistol Rules Draft_v3.pdf
592K Pogled Prenos

