INFORMACIJE SZS 83-2011
ČLANICAM SZS
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 83/11, ki zajema:
1. Lestvica za strelca leta 2011,
2. Verifikacija rezultatov 2.kroga DL (sklepi TK, rezultati),
3. Koledar SZS za leto 2012 in Program reprezentanc za leto 2012,
4. Sprememba Pravilnika liga tekmovanj v trapu,
5. Novi sodniški pravilnik,
6. Odstop predsednika Strokovnega sveta in KPŠ,
7. KPPS - Razpis za organizacijo DP zračno oroţje 2012,
8. Vabilo na okroglo mizo v Pragersko,
9. Razpis za Bloudkova priznanja za leto 2011,
10. Razno (licence, izkaznice, razpisi tekmovanj, razpored, vabila,...).
Lestvice - Strelec leta 2011
Po obravnavi vaših odzivov in pripomb točkovanja za Strelca leta 2011 vas obveščamo, da je
Organizacijsko kadrovska komisija SZS na svoji 4. seji, zelo natančno preučila vsako od teh
navedb in temu primerno popravila tudi točkovanje. V prilogi vam tako pošiljamo uradno in s
strani Predsedstva SZS potrjeno različico končnih seštevkov za Strelca leta 2011. Za izdelavo
preglednic je bil zadolţen g. Henrik Valentinčič, ki se mu za veliko število pozno prebedenih
nočnih ur prijazno zahvaljujemo in s celotno komisijo ţe pozdravljamo prve osnutke
sprememb Pravilnika, ki ureja to področje. Čestitke vsem strelcem za doseţene rezultate in
seveda vabljeni na skupno druţenje ob razglasitvi in podelitvi priznanj. Prireditev Strelec
leta bo, kot najavljeno, potekala v sredo 30.11.2011 z začetkom ob 17.00 v Restavraciji Pan v
Kidričevem. Zaradi boljše logistične usklajenosti vas prosimo za potrditev vaše udeleţbe in
poimensko navedbo vseh, ki se bodo udeleţili razglasitve, na e-poštni naslov SZS
info@strelstvo.si, do najkasneje ponedeljka 28.11.2011 do 12. ure.
Verifikacija rezultatov 2.kroga DL
V prilogi vam pošiljamo zapisnik 8.seje Tekmovalne komisije SZS, ki je opravila pregled in
verifikacijo rezultatov 2.kroga DL. Priloţeno vam pošiljam tudi čistopis vseh rezultatov z
vsemi spremembami po 2.krogu DL.
Koledar SZS za leto 2012 in Program dela reprezentanc za leto 2012
Obveščamo vas, da je na 21. seji Predsedstva SZS, bil sprejet predlog obeh Koledarjev SZS
za leto 2012, ki vam jih pošiljamo v prilogi. Na omenjeni seji Predsedstva je bilo pozitivno
ocenjeno delo reprezentance v letu 2011 in sprejet nov Program dela reprezentanc za leto
2012, ki vam ju pošiljamo v prilogi.
Sprememba Pravilnika liga tekmovanj v trapu
V prilogi vam pošiljamo čistopis Pravilnika liga tekmovanj v trapu, ki je bil po predlogu
Komisije za puško šibrenico in Strokovnega sveta potrjen na 21. seji Predsedstva.
Sodniški pravilnik usposabljanja in licenciranja
V prilogi vam prav tako pošiljamo nov Sodniški pravilnik, ki predstavlja pravno podlago za
usposabljanje in licenciranje strokovnega kadra sodnikov v športu. Pravilnik je pripravila
Sodniška komisija SZS, ga dopolnila po seji Strokovnega sveta SZS in ga posredovala

Predsedstvu v sprejem, kjer je bil potrjen na 21. seji.
Odstop predsednika Strokovnega sveta in KPŠ
Obveščamo vas, da je z dnem 10.10.2011 zaradi zdravstvenih razlogov z mesta predsednika
Strokovnega sveta in predsednika Komisije za puško šibrenico SZS nepreklicno odstopil g.
Franc Kolarič, ki se mu ob tej priloţnosti iskreno zahvaljujemo za korektno in strokovno
sodelovanje. Do imenovanja novega predsednika SS in KPŠ bo slednji še naprej opravljal
samo nujne obveznosti. Pred začetkom nove sezone 2011/12 je Predsedstvo SZS zamenjalo
predsednika Registracijske komisije, g. Ernesta Sečna je na tem mestu nasledil dosedanji član
komisije g. Oto Strakušek.
KPPS
poziva znova vse zainteresirane članice k prijavi za organizacijo 21. DP z zračnim oroţjem v
letu 2011, saj komisija po pozivu in objavi razpisa v informacijah SZS št. 78/11 ugotavlja, da
razen enega pisma o nameri, drugih predlogov ni dobila. Prijave za organizacijo pošljite na enaslov SZS ne kasneje kot do 15.12.2011.
Vabilo na okroglo mizo - Pragersko
V prilogi vam pošiljamo vabilo SCG Pragersko na zanimivo diskusijo in ogled velikih
strelskih pridobitev v nastajanju.
Razpis za Bloudkova priznanja za leto 2011
Na priloţeni povezavi na 4.strani vam pošiljamo informacije o objavi razpisa za Bloudkova
priznanja v letu 2011, vse zainteresirane pozivamo k pravočasnemu posredovanju predlogov:
http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/medijsko/e-krogi/e-olimpijski%20krogi332011.pdf
Olimpijski projekt POI London 2012
V začetku novembra so na Odboru za vrhunski šport OKS-ZŠZ bili imenovani kandidati za
nastop na POI London 2012 in med imenovanimi kandidati imamo tudi strelci 3 svoje
predstavnike (Rajmond Debevec, Boštjan Maček in Ţeljko Moičević) na katere smo zelo
ponosni. V skladu z izvajanjem tega projekta so bile pretekli petek v Zrečah slavnostno
podpisane pogodbe o sodelovanju med SZS-OKS-tekmovalci in trenerji, novičko o tem in
ostalih olimpijskih temah pa vam pošiljamo preko spodnje povezave:
http://www.olympic.si/o-oks/novice/n/sportniki-kandidati-za-olimpijske-igre-v-londonupodpisali-pogodbe-895/

Razno:
V prilogi vam pošiljamo razpored za 3.krog DL v Črenšovcih in vas istočasno obvesščamo,
da vam bo pri prijavi organizator razdelil še nove trenerske in tekmovalne izkaznice SZS, ki
jih prosimo prevzamite s podpisom na predloţenem seznamu prejema teh izkaznic.
Prav tako vam v prilogi pošiljamo še razpis dveh tekmovanj 2.OKT in Memorial Slavka
Ivanovića, ki se bosta sredi decembra odvijali v organizaciji SK Ptuj.
Po lansiranju prenovljenega sistema licenciranja OKS-ZŠZ, vam znova pošiljamo povezavo,
preko katere si boste lahko v smislu spletnega razvida natisnili potrdila o licenciranem
strokovnem kadru trenerjev in inštruktorjev:
http://www.olympic.si/sportna-kariera/licenciranje/pregled-imetnikov-licence-oks/
Nenazadnje pa vam v imenu strelcev Občinske strelske zveze Ormoţ pošiljamo še vabilo na

otvoritev novega - z elektronskimi tarčami opremljenega strelišča v Holermous Centru v
Ormoţu:
OBČINSKA STRELSKA ZVEZA ORMOŢ VABI VSE STRELCE IN PRIJATELJE NA
SREČANJE OB PREDAJI NOVIH ELEKTRONSKIH TARČ V UPORABO. PRIREDITEV
BO V PETEK 02.12.2011 OB 18.30 V AVLI HOLERMOUS CENTRA V ORMOŢU (
podrobnejši program srečanja sledi).
2 leti smo si prizadevali, da smo pridobili dovolj sredstev in opremili naše strelišče z
elektronskimi tarčami. Končno nam je uspelo. Veliko dela in truda smo vloţili. Naše veselje
je sedaj neizmerno in srečni bomo, če ga bomo lahko delili s prijatelji.
VABLJENI!
Občinska strelska zveza Ormoţ

Športni pozdrav!
-Simeon Gönc

