INFORMACIJE SZS 84-2011
ČLANICAM SZS
Pošiljamo vam naslednji številko Informacij SZS št. 84/11, ki zajemajo:
1. Novelacija pravilnika o izboru "Strelca leta",
2. Verifikacija rezultatov 3.kroga DL,
3. Nedelujoča spletna stran SZS,
4. Dopolnitve ligaških pravilnikov za mlajše kategorije,
5. Razno.
Novelacija pravilnika o izboru "Strelca leta"
Obveščamo vas, da je Organizacijsko kadrovska komisija SZS na svoji 5. seji obravnavala predloge
sprememb pravilnika o izboru najboljših strelk, strelcev in strelskega društva. V prilogi vam pošilja
čistopis osnutka ter vas poziva, da morebitne predloge dopolnitev osnutka pravilnika posredujete na
zvezo ne kasneje kot do 8.1.2012. Po vaših zbranih vtisih, ki jih izključno pošiljajte po e-pošti, bo
komisija pregledala vse predloge in na koncu oblikovala predlog končnih sprememb, ki ga bo nato
poslala še v usklajevanje Strokovnemu svetu. Predvidoma bo novi Pravilnik sprejet na seji
Predsedstva SZS v drugi polovici januarja, z veljavnostjo od začetka sezone 2011/12 naprej.
Verifikacija rezultatov 3.kroga DL
Po koncu 3.turnirja DL z zračnim orožjem, ki se je odvijal v Črenšovcih, je rezultate obravnavala
Tekmovalna komisija SZS in z izjemo napake v ekipnem seštevku pionirjev SD Kovinar Ormož, ki se je
zgodila pri tekmovalcu Žanu Tomažiču, ki je imel vpisan rezultat 187 namesto 188 krogov, drugih
odstopanj ni ugotovila. Čistopis rezultatov po 3.krogu DL bo objavljen na spletni strani SZS.
Spletna stran SZS
Obveščamo vas, da so nepridipravi vdrli v našo spletno stran in poskrbeli za neprijetno razsutje
sistema. Prvi vdor in povzročanje napak smo zasledili že 5.12. in napako hitro zatem tudi odpravili, 2
dni kasneje pa se je zgodil še bistveno večji vdor in poskrbel za razsutje sistema. Ker gre za precej
resno tehnično težavo, vas bomo o podrobnostih odpravljanja le te obveščali po potrebi, do takrat pa
vam sporočamo, da se pripravlja popolnoma prenovljena spletna stran zveze, ki bo predvidoma
zaživela do začetka leta 2012 kot testna različica in se bo v naslednjih dnevih v novem letu še
dopolnjevala z vsemi podrobnostmi, tako da bo v svoji polni funkciji spletna stran zaživela nekje sredi
januarja. Zaradi vseh opisanih težav in v izogib dodatnim nevšečnostim vam priporočamo, da se do
nadaljnega ne poskušate povezovati s spletnima stranema www.strelska-zveza.si in www.strelstvo.si.
Dopolnitev ligaških pravilnikov zračnega orožja za kadete in mladince ter pionirje
Obveščamo vas, da sta, po zadnji seji Predsedstva SZS, bila v redakcijskem smislu dopolnjena tudi oba
ligaška pravilnika za zračno orožje mlajših kategorij, ki bosta v čistopisu (UPB - uradno prečiščeno
besedilo) objavljena na spletni strani SZS. Dopolnitve so bile izvedene zaradi sprememb članskega
ligaškega pravilnika in povečanja števila turnirjev iz 5 na 6.
Razno
Ravno tako vas obveščamo, da imamo od torka popoldan, 20.12., tehnične težave tudi s telefonskim
priključkom na številki 01/427 1009 preko katerega smo nedosegljvi. Zaradi tega vas prijazno
naprošamo, da za klicanje na sedež SZS uporabite telefonsko številko 01/428 05 82. Tehnične težave
bi morale biti do danes že odpravljene, vendar vam tega zaenkrat še ne moremo potrditi.
Pisarna SZS bo v času od 27.-30.12. zaradi letnih dopustov zaprta.

V pričakovanju novega leta 2012 Vam vsem skupaj želimo vesele božične praznike, predvsem pa
veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva ter obilo užitkov v strelskem športu!

