
          
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev:  215-22 
  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 
 
Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 5. seji dne 
21.3.2022, sprejelo 
 

 

Pravilnik o državnih prvenstvih Republike Slovenije  
 
 

1.  SPLO�NE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

S Pravilnikom o državnih prvenstvih Republike Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) se za državna 
prvenstva Republike Slovenije (v nadaljevanju DP) za discipline na 10, 25, 50, 300 metrov in 
discipline samostrel določa:  

- za pogoje za pridobitev organizacije,  
- discipline, 
- pogoje za izvajanje, 
- pravico do udeležbe, 
- starostne kategorije, �portno oro�je, strelivo, streli�ča in odnose z mediji.  

 
DP za tekmovalno sezono se izvedejo po razporedu iz koledarja tekmovanj Strelske zveze 
Slovenije (v nadaljevanju SZS) za tekoče leto, ki ga objavi Predsedstvo SZS najpozneje do 24. 
decembra tekočega leta za naslednje leto. 
 

2. člen 
 

Prireditelj DP v vseh disciplinah in kategorijah je SZS, ki pa lahko organizacijo in izvedbo poveri 
posameznim strelskim društvom ali drugim športnim organizacijam (v nadaljevanju članice SZS). 
 

3. člen 
 

DP mora biti organizirano in izvedeno v skladu s tem Pravilnikom, pravili Mednarodne strelske 
športne zveze (v nadaljevanju ISSF), Mednarodne samostrelske zveze (v nadaljevanju IAU) in obstoječo 
pozitivno zakonodajo o organiziranju športnih prireditev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS). 
 

4. člen 
 

DP so lahko odprta prvenstva, na katerih smejo izven konkurence nastopati tudi športniki in ekipe 
drugih držav, vendar morajo biti izvedena na ozemlju RS. Izjemoma se DP lahko organizirajo tudi 
izven ozemlja RS, če iz tehničnih razlogov drugače ni mogoče. 
 

5. člen 
 

Prizori�če DP mora biti pripravljeno in slavnostno urejeno. DP se mora začeti z igranjem dr�avne 
himne, pozdravom dr�avne zastave ter kratkim nagovorom �portnikom. Otvoritvena in zaključna 
svečanost se izvede v skladu s protokolarnimi navodili v Prilogi 1. 
 

6. člen 
 

Na DP se na odru razglasijo:  
- trije (3) najboljši posamezniki, ki prejmejo zlato, srebrno in bronasto medaljo, 
- tri (3) najboljše ekipe, ki prejmejo pokale za prva tri mesta, posamezni člani ekip pa 

prejmejo ekipne medalje. 
 

 
2.  POGOJI ZA PRIDOBITEV ORGANIZACIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

 
 

7. člen 
 



SZS objavi najpozneje do 31. maja tekočega leta razpis za organizacijo in izvedbo DP v 
prihodnjem letu. 
 

8. člen 
 

Kandidati za organizacijo in izvedbo DP morajo v skladu z razpisnimi pogoji in v razpisanem roku 
(najpozneje do 31. oktobra), SZS poslati pisne kandidature. 
 
 

9. člen 
 

Kandidat za organizacijo in izvedbo DP mora v vlogi navesti podatke o: 
- ustrezno velikem streli�ču, ki izpolnjuje zahteve pravilnika ISSF oz. IAU; 
- garderobah, sanitarijah, okrepčevalnici in prostoru za počitek tekmovalcev; 
- mo�nostih prenoči�č in prehrane za udele�ence; 
- zagotovitvi medalj in pokalov za razglasitev zmagovalcev; 
- medijskem spremljanju DP (časopisi, radio, TV); 
- vseh dodatnih ugodnostih, ki jih lahko ponudi nastopajočim (nagrade, prenoči�ča in prehrana po 

nižjih cenah, ...) in bi pri odločanju lahko vplivale na izbor. 
 

10. člen 
 

Pristojna komisija SZS obravnava vloge in sprejme sklepe o dodelitvi izvedbe in organizacije DP 
najpozneje do konca novembra ter vsem kandidatom pošlje pisne odgovore o izboru 
organizatorjev in izvajalcev DP. 
 

 
3.  DISCIPLINE V KATERIH SE IZVAJA DRŽAVNA PRVENSTVA 

 
 

11. člen 
 

Člani posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (60 strelov + finale),  
• zračna pi�tola 10m (60 strelov + finale),  
• puška 50m trojni položaj (3x20 strelov + finale),  
• puška 50m leže, (60 strelov), 
• pištola 50m, (60 strelov), 
• hitrostrelna pištola 25m (60 strelov + finale), 
• standardna pištola 25m (60 strelov), 
• puška 300m trojni položaj (3x20 strelov), 
• puška 300m leže (60 strelov), 
• standardna puška 300m trojni položaj (60 strelov), 
• pi�tola s sredi�čnim v�igom 25m (60 strelov), 
• samostrel 10m (60 strelov), 
• samostrel 30m, v enotni konkurenci s članicami (60 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko (40 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko (60 strelov) 

 
12. člen 

 

Članice posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (60 strelov + finale), 
• zračna pi�tola 10m (60 strelov + finale), 
• puška 50m trojni položaj (3x20 strelov + finale), 
• puška 50m leže (60 strelov), 
• pištola 25m (60 strelov + finale), 
• puška 300m trojni položaj (3x20 strelov), 
• puška 300m leže (60 strelov), 
• samostrel 10m (60 strelov), 
• samostrel 30m, v enotni konkurenci s člani (60 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko (40 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko (60 strelov) 
 



13. člen 
 

Člani in članice me�ani pari: 
• zračna pu�ka 10m,  
• zračna pi�tola 10m,  
• hitrostrelna pištola 25m, 
• puška 50m trojni položaj, 
• puška 50m leže 

 
14. člen 

 

Mladinci posamezno in ekipno:  
• zračna pu�ka 10m (60 strelov + finale), 
• zračna pištola 10m (60 strelov + finale), 
• puška 50m trojni položaj (3x20 strelov + finale), 
• puška 50m leže (60 strelov), 
• pištola 50m (60 strelov), 
• standardna pištola 25m (60 strelov), 
• hitrostrelna pištola 25m (60 strelov + finale), 
• pištola 25m (60 strelov), 
• samostrel 10m, v enotni konkurenci z mladinkami (40 strelov), 
• samostrel 30m, v enotni konkurenci z mladinkami (60 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (40 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (60 strelov) 

 
15. člen 

 

Mladinke posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (60 strelov + finale), 
• zračna pi�tola 10m (60 strelov + finale), 
• puška 50m trojni položaj (3x20 strelov + finale), 
• puška 50m leže (60 strelov), 
• pištola 25m (60 strelov + finale), 
• samostrel 10m, v enotni konkurenci z mladinci (40 strelov), 
• samostrel 30m, v enotni konkurenci z mladinci (60 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (40 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (60 strelov) 

 
16. člen 

 

Mladinci in mladinke mešani pari: 
• zračna pu�ka 10m,  
• zračna pi�tola 10m, 
• hitrostrelna pištola 25m, 
• puška 50m trojni položaj, 
• puška 50m leže 

 
17. člen 

 

Kadeti posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (40 strelov), 
• zračna pi�tola 10m (40 strelov), 
• puška 50m trojni položaj (3x20 strelov), 
• puška 50m leže (60 strelov), 
• pištola 50m (40 strelov), 
• pištola 25m (60 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (40 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (60 strelov) 

 
18. člen 

 



Kadetinje posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (40 strelov), 
• zračna pi�tola 10m (40 strelov), 
• puška 50m trojni položaj (3x20 strelov), 
• puška 50m leže (60 strelov), 
• pištola 25m (60 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (40 strelov), 
• samostrel 18m, dvoransko poljsko, oba spola (60 strelov) 

 
19. člen 

 

Starej�i dečki posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (20 strelov), 
• zračna pi�tola 10m (20 strelov), 
• serijska zračna pu�ka 10m (20 strelov), 
• serijska MK puška 50m trojni položaj (3x10 strelov), 
• serijska MK puška 50m leže (30 strelov) 

 
20. člen 

 

Starejše deklice posamezno in ekipno: 
• zračna pu�ka 10m (20 strelov), 
• zračna pi�tola 10m (20 strelov), 
• serijska zračna pu�ka 10m (20 strelov), 
• serijska MK puška 50m trojni položaj (3x10 strelov), 
• serijska MK puška 50m leže (30 strelov) 

 
21. člen 

 

Dečki posamezno in ekipno: 
• serijska zračna pu�ka 10m (20 strelov) 

 
22. člen 

 

Deklice posamezno in ekipno: 
• serijska zračna pu�ka 10m (20 strelov) 

 
23. člen 

 

Mlaj�i dečki posamezno in ekipno: 
• serijska zračna pu�ka 10m (20 strelov) 

 
24. člen 

 

Mlajše deklice posamezno in ekipno: 
• serijska zračna pu�ka 10m (20 strelov) 
 

25. člen 
 
Za starostne kategorije iz 19. do 24. člena veljajo glede serijskih zračnih in serijskih malokalibrskih 
pušk, opreme, tarč, vrednotenja zadetkov, razvr�čanja in asistiranja nekatera posebna določila, 
opisana v Prilogi 2 tega pravilnika. 
 
Tekmovalni časi za discipline, katerih pravila ISSF ne zajemajo, so določeni v Prilogi 3. 
 
Za ekipni rezultat državnega prvenstva �teje vsota rezultatov treh članov ekipe, ki so jih dosegli v 
kvalifikacijah. 

 
26. člen 

 

Finale se mora izvajati v vseh disciplinah, v katerih finale zahtevajo pravila ISSF in v 
kvalifikacijskem delu tekmovanja posameznikov nastopa najmanj dvanajst (12) tekmovalcev. 
Izvedba finala je priporočena tudi, če v kvalifikacijskem delu tekmovanja posameznikov nastopa 
najmanj osem (8) tekmovalcev. 



V primeru, ko tehnična oprema streli�ča tega ne omogoča, se v disciplinah 25m in 50m finalna 
tekmovanja ne izvedejo. Prednost pri izboru organizatorjev DP imajo kandidati, ki lahko zagotovijo 
tehnično opremo za izvedbo finala. 
 

4.  POGOJI ZA IZVAJANJE DRŽAVNIH PRVENSTEV 
 
 

27. člen 
 

V vseh disciplinah in kategorijah ekipo sestavljajo po trije (3) tekmovalci iste članice SZS, razen v 
tekmovanju mešanih parov, kjer v vsaki od disciplin in kategorij par sestavljata dva (2) tekmovalca 
različnega spola (en (1) mo�ki in ena (1) �enska) iste članice SZS. 
 

V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v mo�ki slovnični obliki, se uporablja kot 
nevtralen za ženske in moške. 
 

28. člen 
 

V posamezni konkurenci se izvede DP, če v isti kategoriji in disciplini nastopijo najmanj trije (3) 
tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje za nastop na DP iz najmanj dveh (2) članic SZS. 
 

29. člen 
 

V ekipni konkurenci se izvede DP, če na prvenstvu v isti kategoriji in disciplini nastopita najmanj 
dve (2) ekipi različnih članic SZS, ki izpolnjujeta pogoje za nastop na DP.  
 

V konkurenci mešanih parov se izvede DP, če na prvenstvu v isti kategoriji in disciplini nastopijo 
najmanj �tirje (4) pari iz najmanj dveh (2) različnih članic SZS. 
 

30. člen 
 

Če niso izpolnjeni pogoji iz 28. člena in so prijavljeni manj kot trije (3) tekmovalci, ki izpolnjujejo 
pogoje za nastop na DP, smejo tekmovalci mlaj�ih kategorij, če gre za isto disciplino, nastopiti v 
prvi višji kategoriji, v kateri bo izvedeno tekmovanje. 
 

V soglasju z vodjem ekipe smejo tekmovalci mlajših kategorij nastopiti v prvi višji kategoriji, v kateri 
bo izvedeno tekmovanje, tudi če gre za te�jo disciplino.  
 

V obeh primerih sme izvajalec tekmovanja tekmovalce prestaviti v višjo starostno kategorijo, 
začen�i s prestavitvijo najmlaj�e kategorije, ki ne izpolnjuje pogojev iz 28. člena, za katero pa ne 
potrebujejo vi�je predpisane norme in se ne upo�teva starostnih omejitev od 42. do 47. člena 
Pravilnika. 
 
 

5.  PRAVICA DO UDELEŽBE 
 
 

31. člen 
 

Pravico do udele�be na DP imajo ekipe in člani članic SZS s tekmovalno licenco za tekočo sezono  
in izpolnjujejo druge pogoje po tem Pravilniku. Članica SZS lahko nastopi v vsaki disciplini z eno 
(1) ekipo in neomejenim številom posameznikov, ki so izpolnili norme, razen v disciplini mešanih 
parov, kjer lahko vsaka članica nastopi z dvema paroma. Tekmovalec lahko nastopa v eni 
tekmovalni sezoni le za članico SZS, za katero je registriran v skladu s Pravilnikom o registraciji 
tekmovalcev v SZS. 
 
Parastrelci lahko na državnih prvenstvih nastopajo izven konkurence glede na prostorske 
zmožnosti organizatorja. 
 

32. člen 
 

Višino norm za posamezno sezono predlaga pristojna komisija SZS, katera lahko pri posebej 
deficitarnih strelskih disciplinah za posamezno DP določi tudi drugačne kriterije za udele�bo.  
 

Za deficitarne discipline veljajo tiste discipline in kategorije, v katerih udeležba na zadnjih dveh DP 
ni presegala 15 posameznikov oz. 4 ekip. 
 

Predsedstvo SZS sprejme predlog norm najpozneje v oktobru tekočega leta za naslednje leto. 
 



Norme za nastop na DP lahko dosegajo le člani članic SZS, ki imajo pridobljeno tekmovalno 
licenco za tekočo sezono pred nastopom na tekmovanju, na katerem dosežejo normo.  
 

Norme za nastop na DP z zračno pu�ko in zračno pi�tolo je v članskih kategorijah mogoče doseči 
na zadnjih treh (3) turnirjih 1., 2. in 3. državne lige pred državnim prvenstvom, regijskih prvenstvih 
in na mednarodnih tekmovanjih iz koledarja SZS. 
 

Norme za nastop na DP z zračno pu�ko in zračno pi�tolo je v mladinskih kategorijah mogoče 
doseči na zadnjih treh (3) turnirjih dr�avne lige mladih pred državnim prvenstvom, regijskih 
prvenstvih in na mednarodnih tekmovanjih iz koledarja SZS. 
 

Norme za nastop na DP z zračno pu�ko in zračno pištolo je v kategorijah kadetov in starejših 
dečkov (deklic) mogoče doseči v dr�avni ligi mladih in na regijskih prvenstvih.  
 

Norme za nastop na DP s serijsko zračno pu�ko je v kategoriji starej�ih dečkov (deklic) mogoče 
doseči na Pokalu prijateljstva SZS in na regijskih prvenstvih.  
 

Norme za nastop na DP s serijsko zračno pu�ko je v kategorijah dečkov (deklic) in mlaj�ih dečkov 
(deklic) mogoče doseči v regijskih ligah in na regijskih prvenstvih. 
 

Na istih tekmovanjih se dosegajo norme tudi za nastop na DP me�anih parov z zračno pu�ko in 
zračno pištolo. Za izpolnjeno normo velja, če je se�tevek prijavljenih rezultatov obeh članov para 
iste članice SZS enak ali vi�ji od predpisane norme. 
 

Norme za nastop na DP v 25 in 50 metrskih disciplinah je mogoče doseči na kvalifikacijskih 
turnirjih, regijskih prvenstvih in na mednarodnih tekmovanjih iz koledarja SZS. 
 

33. člen 
 

Praviloma se v tekmovalni sezoni izvedeta po dva (2) kvalifikacijska turnirja (v nadaljevanju KT) za 
pu�ko in pi�tolo na 50m ter za pi�tolo na 25m, ki sta uvr�čena v letni koledar tekmovanj SZS. 
Tekmovanje poteka v skladu s pravili ISSF.  
Priporoča se, da se na KT izvede tudi finale, če so izpolnjeni pogoji iz 26. člena. 
 

Na KT nastopajo člani, mladinci in kadeti posamično in ekipno.  
 

Na KT je mogoče doseči tudi kriterijske norme za uvrstitev v dr�avno reprezentanco. 
 

34. člen 
 

Regijska prvenstva (v nadaljevanju RP) morajo biti izvedena najmanj dvajset (20) dni pred DP. Bilten 
regijskega prvenstva morajo organizatorji v elektronski obliki v roku dveh dni dostaviti SZS. 
 

Na regijskem prvenstvu imajo pravico nastopiti le člani članic SZS s tekmovalno licenco za tekočo 
sezono. 
 

Na regijskem prvenstvu tekmovalci nastopijo v starostnih kategorijah kot so predpisane od 42. do 
47. člena Pravilnika. 
 

35. člen 
 

Članice SZS svoje tekmovalce, ki izpolnjujejo predpisane kriterije za nastop na DP, prijavijo preko 
spletne ePrijave najmanj štirinajst (14) dni pred začetkom DP.  
 

Komisar državnih lig in člani pristojne komisije SZS preverijo ustreznost prijav ter posameznikom in 
ekipam, ki ne izpolnjujejo predpisanih kriterijev za nastop na DP, ne dovolijo nastopa na DP. 
 

Seznam tekmovalcev in ekip, ki izpolnjujejo predpisane kriterije za nastop na DP, se objavi na 
spletni strani SZS  najmanj devet (9) dni pred začetkom DP.  
 

Članica SZS lahko najpozneje v treh (3) dneh po objavi seznama udeležencev DP poda ugovor. 
Ugovore na prvi stopnji obravnava Komisar državnih lig, na drugi stopnji pa pristojna komisija SZS. 
O končni odločitvi se v treh (3) dneh od vlo�itve ugovora seznani prito�nika in organizatorja DP ter 
pristojno komisijo SZS, če le-ta o ugovoru ni odločala. 
 

Tekmovalce in ekipe, ki na DP nastopijo brez dosežene norme in niso zamenjave tekmovalcev z 
ekipno normo, se diskvalificira.  
 

36. člen 
 



Članice SZS lahko na DP v vsaki disciplini in kategoriji nastopijo z največ toliko tekmovalci, kot jih 
je izpolnilo predpisano posamično normo v isti disciplini in kategoriji, razen ko nimajo treh 
posameznikov z izpolnjeno posamično normo, lahko nastopijo z ekipo, ki je izpolnila ekipno normo. 
Če je isti tekmovalec večkrat izpolnil normo, to �teje le za en nastop na DP.  
 

Če je tekmovalec mlaj�e kategorije dosegel normo v svoji in v starej�i kategoriji, se njegov dose�ek 
upošteva samo v kategoriji, v kateri bo nastopil na DP. 
 

Tekmovalec brez posamične norme sme nastopiti le kot član ekipe, ki je izpolnila normo, vendar 
mora le-ta imeti vsaj en nastop na tekmovanju, kjer se izpolnjujejo norme za DP. 
 

Ekipo lahko prijavijo za nastop na DP tiste članice SZS, ki imajo najmanj tri posameznike z 
izpolnjeno posamično normo oz. imajo ekipo, ki je dosegla ekipno normo na enem od za to 
predpisanih tekmovanj. Če v ekipi, ki je dosegla ekipno normo nastopi tekmovalec iz mlaj�e 
kategorije, mora tudi na DP nastopiti v isti kategoriji, sicer se šteje, da ekipa nima norme. 
 

Me�ani par sme nastopiti na DP v drugačni sestavi od prijavljene, če tudi v tej sestavi izpolnjuje 
predpisano normo, kar mora izvajalcu sporočiti najkasneje trideset (30) minut pred začetkom 
pripravljalnega časa. Pri prijavi spremembe je potrebno delegatu SZS predlo�iti dokazilo o 
izpolnjevanju pogoja za nastop. 
 

Organizator DP sme v vsaki disciplini, v kateri nima svoje ekipe z izpolnjeno normo in je na 
programu DP, nastopiti  z največ tremi (3) tekmovalci (ekipo) oz. enim mešanim parom, ne glede na 
normo. Če je organizator DP zveza članic SZS, sme v vsaki disciplini, v kateri vsaj ena od članic te 
zveze nima ekipe z izpolnjeno normo, nastopiti ena od članic te zveze z največ tremi (3) tekmovalci 
(ekipo) oz. enim mešanim parom, ne glede na normo. 
 

37. člen 
 

Organizator DP mora najmanj trideset (30) dni pred začetkom DP na spletni strani SZS objaviti 
razpis za izvedbo tekmovanja.  
Razpis mora vsebovati: 

- datum, kraj, čas tekmovanja in opis poti do streli�ča, 
- discipline in kategorije, ki so na programu, 
- višino prijavnine in rok za oddajo ePrijave, 
- informacijo o prenoči�čih, prehrani in prevozih, 
- kontaktno osebo, ki lahko da dodatne informacije (ime in priimek, telefon, elektronski naslov). 

 
38. člen 

 

Organizator DP je dolžan sedem (7) dni pred začetkom DP objaviti razpored tekmovanja na spletni 
strani SZS.  
 

39. člen 
 

Na DP tekmovalci dokazujejo starost in identiteto z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. 
 

Sodniki lahko opravijo identifikacijo tekmovalcev pri tehničnem nadzoru športnega orožja in 
opreme, na strelski liniji pa le v primerih, kjer se pregled športnega orožja in opreme opravlja samo 
vizualno. 
 

40. člen 
 

Na DP v tekočem letu smejo tekmovalci v določeni disciplini nastopiti le v eni starostni kategoriji. 
 

Starej�i dečki (deklice), ki nastopijo s serijsko zračno pu�ko 10m, ne smejo nastopiti z zračno 
puško 10m in obratno.  
 

Tekmovalci mlaj�ih kategorij od članskih smejo nastopiti v kateri od vi�jih kategorij, če imajo zanje 
izpolnjene norme, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svojih kategorijah. 
 

41. člen 
 

Če se prijavljena ekipa ali posameznik ne udele�i DP, mora organizatorju poravnati celotno 
prijavnino. 
 
 

6.  STAROSTNE KATEGORIJE, ŠPORTNO ORO�JE, STRELIVO IN STRELI�ČA 



 
 

42. člen 
 

V kategoriji mlaj�ih dečkov in mlajših deklic nastopajo tekmovalci s serijsko zračno pu�ko, ki v 
tekočem letu dopolnijo najmanj 10 let in največ 11 let. 

 
43. člen 

 

V kategoriji dečkov in deklic nastopajo tekmovalci s serijsko zračno pu�ko, ki v tekočem letu 
dopolnijo najmanj 10 let in največ 13 let. 
 

44. člen 
 

V kategoriji starej�ih dečkov in starejših deklic nastopajo tekmovalci, ki v tekočem letu dopolnijo 
najmanj 12 let in največ 15 let ter tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 30. in 40. členom Pravilnika. 
 

45. člen 
 

V kategoriji kadetov in kadetinj nastopajo tekmovalci, ki v tekočem letu dopolnijo največ 17 let ter 
tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 30. in 40. členom Pravilnika. 
 

46. člen 
 

V kategoriji mladincev in mladink nastopajo tekmovalci, ki so na dan otvoritve DP mlajši od 21 let 
ter tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 30. in 40. členom Pravilnika.  
 

47. člen 
 

V kategoriji članov in članic nastopajo tekmovalci, ki na dan otvoritve DP dopolnijo 21 let in starejši 
ter tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 30. in 40. členom Pravilnika. 
 

48. člen 
 

Na DP je dovoljena uporaba športnega orožja in streliva, dovoljenega z ustreznimi pravilniki ISSF 
oz. IAU. Izjema so le kategorije do 15 let, kjer se uporabljajo tudi puške in tarče opisane v Prilogi 2. 
 

49. člen 
 

Streli�ča, na katerih potekajo DP, morajo izpolnjevati vse pogoje, predvidene z ustreznimi pravilniki 
ISSF oz. IAU. Za organizacijo DP z zračno puško in zračno pištolo na 10 metrov mora streli�če 
imeti najmanj 30 strelskih mest. Za DP mešanih parov pa najmanj 10 strelskih mest. 
 

DP z zračno puško in zračno pištolo se praviloma izvede v dveh, datumsko ločenih delih. V enem 
nastopajo tekmovalci, do 17 let, v drugem pa starejši in tekmovalci, ki jim je to dovoljeno s 30. in 
40. členom Pravilnika. 
 

Tekmovanje posamezne discipline in kategorije se mora, vključno s predvidenim finalom, končati v 
dnevu pričetka tekmovanja. 
 

V 50m disciplinah se v primeru večjega �tevila prijavljenih tekmovalcev, kot je na razpolago 
strelskih mest, ne izvajajo eliminacije. 
 

Dokazilo o tehnični ustreznosti streli�ča mora organizator izobesiti na oglasni plo�či za objavo 
rezultatov. 
 

Priporočeno je, da je streli�če za 10, 25 in 50 metrske discipline opremljeno z elektronskimi 
tarčami. 
 

50. člen 
 

Organizator tekmovanja mora Bilten tekmovanja v elektronski obliki posredovati skrbniku spletne 
strani SZS najpozneje šest (6) ur po koncu tekmovanja.  

 
7.  ODNOSI Z MEDIJI 

 
 

51. člen 
 

Organizator DP oziroma poobla�čeni predstavnik SZS za stike z mediji, mora o datumu, urniku in 
vsebini DP, kamor spadajo navedba medijsko najzanimivej�ih tekmovalcev, njihovi največji 



dosedanji dosežki in podobno, medije (tisk, radio, TV, spletni mediji) obvestiti najpozneje štiri (4) dni 
pred začetkom DP. 
 

Rezultati DP se morajo sproti objavljati na družbenih omrežjih SZS in na družbenih omrežjih 
organizatorja, če jih ta ima. Za�eleno je, da se vsa finala prena�ajo v �ivo na dru�benih omre�jih.  
 

Organizator DP mora predstavniku SZS za stike z mediji najpozneje v eni (1) uri po zaključku 
posamezne discipline posredovati dosežene rezultate. 
 

Predstavnik SZS za stike z mediji, dosežene rezultate s komentarjem pošlje nacionalnim medijem 
najpozneje tri (3) ure po končanem tekmovanju. Lokalnim medijem jih po�lje organizator. 
 

 
8.  KONČNE DOLOČBE 

 
 

52. člen 
 

Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS. 
 

53. člen 
 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS. 
 

S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in izvedbi državnih prvenstev štev. 
806-9 z dne 16.9.2019. 
 
 

Predsednik SZS:  
Ljubo Germič l.r.   

 
PRILOGA: 

- Priloga 1 - Protokolarna navodila 
- Priloga 2 - Posebna določila za kategorije do 15. leta starosti 
- Priloga 3 - Tekmovalni časi za discipline, ki jih pravila ISSF ne zajemajo 

  



Priloga 1:  
 

PROTOKOLARNA NAVODILA 
 
 

1. točka 
 

Otvoritvena slovesnost se izvede prvi dan DP. Organizator otvoritveno slovesnost koordinira 
skupaj s SZS oz. s strani SZS imenovano osebo. 
Zaželeno je, da organizator DP v sklopu otvoritvene slovesnosti pripravi krajši kulturni program. 
 

2. točka 
 

Na DP se ob začetku otvoritvene slovesnosti pozdravi najvišjega predstavnika oblasti. Če je 
prisoten predsednik republike, potem je to obvezno predsednik (ne glede ali so ob njem tudi predsednik 
parlamenta, vlade itd.; npr.: Spoštovani g. predsednik, športnice in športniki, dragi gostje). 
 

Pozdravljamo po tem vrstnem redu: 
1.  predstavniki države: 

- predsednik države, 
- predsednik parlamenta, 
- predsednik vlade. 

 

2.  pristojni minister vlade 
- ostali ministri, 
- poslanci, 
- svetniki, 
- župan. 

 

3.  predstavniki športa: 
- Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (predsednik, podpredsedniki, sekretar) 
- Strelske zveze Slovenije (predsednik, podpredsednik) 

 

4.  športnike in vodstvo ekip 
 
Če gre za mednarodno prireditev, potem se protokol spremeni in se najprej pozdravi predsednika 
Mednarodne strelske športne zveze (ISSF), Evropske strelske konfederacije (ESC), Mednarodne 
samostrelske zveze (IAU); za tem člane organov ISSF, ESC, IAU iz Slovenije (če so) in nato sledijo 
ostale skupine po zgoraj napisanem vrstnem redu. 
 

Po razglasitvi rezultatov zadnji dan DP se prvenstvo zaključi s kratkim nagovorom vsem 
udeležencem. 
 

3. točka 
 

Organizator podeli medalje in/ali pokale skladno s 6. členom pravilnika najkasneje 30 minut po 
zaključku vsake discipline. Prejemniki medalj in/ali pokalov so se podelitve dolžni udeležiti. 
 



Priloga 2: 
 

POSEBNA DOLOČILA ZA KATEGORIJE DO 15. LETA STAROSTI 
 
 

1. Splošno 
 

Za tekmovalce iz 42. do 44. člena Pravilnika o dr�avnih prvenstvih Republike Slovenije veljajo v 
nadaljevanju navedena posebna določila, ki jih pravila ISSF ne zajemajo. 
 
2. Vrsta športnega orožja 
 

V omenjenih kategorijah lahko nastopajo z/s: 
• serijsko zračno pu�ko  
• zračno pu�ko (tekmovalci v skladu s 44. členom) 
• zračno pi�tolo (tekmovalci v skladu s 44. členom) 
• serijsko malokalibrsko (MK) puško (tekmovalci v skladu s 44. členom) 

 
3. Vrednotenje zadetkov 
 

V vseh disciplinah se zadetki vrednotijo na cele kroge. 
 
4. Serijska zračna pu�ka 
 

Uporabljajo se vse vrste serijskih zračnih pu�k kalibra 4,5mm, pri katerih spro�čanju vzmeti sledi 
stiskanje zraka. 
 

Pu�ke morajo izpolnjevati sledeče pogoje: 
- zadnji merek mora biti odprtega tipa, 
- dovoljena je dodelava ali zamenjava prednjega merka (pravokotne muhe), 
- ne smejo vsebovati mehanizma za hitro proženje, 
- največja dopustna te�a pu�ke je 3900 gramov, 
- največja izhodna hitrost izstrelka zna�a manj kot 200 m/sek (velja podatek iz prospekta puške), 
- vzmet se stisne s pregibom cevi 
- podkev kopita ne sme biti gibljiva. 

 
5. Serijska MK puška 
 

Uporabljajo se serijske MK puške kalibra 5,6mm, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
- zadnji merek mora biti odprtega tipa, 
- dovoljena je dodelava ali zamenjava prednjega merka (pravokotne muhe), 
- največja dopustna te�a pu�ke je 3500 gramov, 
- najmanjša dovoljena sila proženja je 1000 gramov, 
- podkev kopita ne sme biti gibljiva, 
- dovoljena je uporaba MK puške, ki ima nabojnik, vendar se mora vstavljati naboj za vsak 

strel posebej. 
 
6. Tarče R8 za serijsko zračno pu�ko 
 

Na tekmovanjih, ki se izvajajo po tem Pravilniku, morajo dimenzije in ostale zahteve tarč ustrezati 
sledečim pogojem: 
 

- krog 10 - 2 mm 
- krog 9 - 11 mm 
- krog 8 - 20 mm 
- krog 7 - 29 mm 
- krog 6 - 38 mm 
- krog 5 - 47 mm 
- krog 4 - 56 mm 
- krog 3 - 65 mm 
- krog 2 - 74 mm 
- krog 1 - 83 mm 

 

Krog 10 predstavlja točka bele barve. Črno polje tarče je od kroga 7 do kroga 10. 
Debelina črt krogov zna�a 0,2mm. Najmanj�a velikost kartona tarče je 100 x 100mm. 



Ostale karakteristike tarče morajo ustrezati določilom ISSF za tarče za zračno pu�ko 
10m. 

 
7. Poskusne tarče 
 

�tevilo papirnatih poskusnih tarč je določeno v Prilogi 3. 
 
8. Ostala oprema 
 

Veljajo določila ISSF za vse discipline in kategorije z izjemo, da morajo tekmovalci v kategorijah 
dečki (deklice) in mlaj�i dečki (deklice) streljati s pomočjo naslona pu�ke, opisanim v 9. točki. 
Ostala osebna oprema se nadzira le vizualno. 
 
9. Naslon puške 
 

Dovoljena je uporaba samostoječega, po vi�ini nastavljivega naslona, ki mora biti postavljen tako, 
da se ne dotika strelske mize. Največja dovoljena velikost vrhnje povr�ine naslona za telo pu�ke je 
50 × 100mm, s tem, da je �ir�i del obrnjen v smeri proti tarči oz. tekmovalcu. Povr�ina tega 
naslona mora biti ravna in je lahko obložena z gumijasto ali podobno oblogo, debeline največ 6mm 
(glej sliko 1). 
 

Tekmovalec se naslona ne sme dotikati z ničemer razen s telesom pu�ke ter ne sme z nobenim 
delom svojega telesa razen s stopalom prednje noge segati pred navpičnico naslona, gledano iz 
smeri tarč. Uporabljati mora torej enako držo, kot pri streljanju brez naslona. 
 
Slika 1: Naslon za puško 
 

    
 
10. Tekmovalni časi: 
 
V vseh disciplinah in kategorijah zdru�eni pripravljalni in poskusni čas traja 15 minut za neomejeno 
število poskusnih strelov. Tekmovalni časi za posamezne discipline so določeni v Prilogi 3 
 
11. Asistiranje 
 

Dovoljeno je asistiranje. Pojem asistiranje predstavlja dajanje nasvetov za nastavljanje namerilnih 
naprav v času trajanja poskusnih strelov ter stalni nadzor nad tekmovalčevim upo�tevanjem 
varnostnih predpisov. Dovoljeno je tudi neverbalno komuniciranje z razdalje najmanj en (1) meter 
za tekmovalcem. Asistira lahko le spremljevalno osebje z veljavno trenersko (inštruktorsko) 
licenco, vendar pri tem z ničemer ne sme posegati v prostor sosednjega tekmovalca. Prostor za 
asistence označi organizator. 
 

Zaradi omogočanja pomoči med poskusnimi streli organizator zagotovi, da tekmovalci iste članice 
SZS nastopajo drug zraven drugega. 
 



Pri uporabi papirnatih tarč za zračno puško in zračno pištolo lahko tekmovalec po končani seriji oz. 
disciplini pregleda svoje tarče, vendar ne sme posegati v vrednost zadetka (praskanje, povečevanje 
lukenj). 
 

Asistenca pri streljanju s serijsko MK puško je obvezna. 
 
12. Razvr�čanje 
 

Vrstni red na tekmovanju se določa na osnovi vi�jega rezultata.  
 
V primeru, ko več tekmovalcev dose�e enak rezultat se razvr�ča: 
 

• pri ocenjevanju papirnatih tarč R8 in R4 za zračno pu�ko na cele kroge, odloča vi�ji rezultat 
zadnje serije desetih (10) strelov, pri čemer se �teje nazaj v serijah po 10 strelov. Če 
ostane �e kak�no izenačenje, se rezultate primerja od strela do strela (desetka je močnej�a od 
devetke) začen�i z zadnjim strelom, nato predzadnjim itd. Kadar niti to ne privede do razlike, 
se prizna delitev mest.  

• pri ocenjevanju papirnatih tarč za zračno pi�tolo in MK pu�ko se razvr�ča v skladu s pravili 
ISSF 

• Pri uporabi elektronskih tarč se razvr�ča v skladu s pravili ISSF. 
 

V disciplini 20 strelov se po določilih iz prvega odstavka tekmovalce razvr�ča od 1. do 12. mesta, 
nižje pa ob enakih vrednostih serij velja delitev mest. Tekmovalci se v takšnem primeru objavijo po 
rastočem abecednem redu priimkov. 
 

Ekipna izenačenja se odloči s se�tevkom rezultatov vseh članov ekipe, čemur sledi postopek za 
razre�evanje izenačenj kot pri posameznikih. Potrebno je razre�iti vsa ekipna izenačenja. 
 
13. Varnost 
 

Tekmovalci in asistenti so dolžni spoštovati varnostna pravila ISSF.   

Med streljanjem je serijsko zračno pu�ko dovoljeno odlo�iti (ne dr�ati) le takrat, ko ni stisnjena 
vzmet, cev pa je v zalomljenem položaju.  
 

Serijska zračna puška se sme, kadar ni shranjena v torbi, odlagati in prenašati le v zalomljenem 
položaju cevi z vstavljeno varnostno zastavico.  
  



 
Priloga 3:  
 
TEKMOVALNI ČASI ZA DISCIPLINE, KI JIH PRAVILA ISSF NE ZAJEMAJO 
 

Disciplina št. strelov 
število strelov 

v papirnato 
tarčo 

število papir. 
poizkusnih 

tarč 

tekm. čas na 
papir. tarče 

tekm. čas na 
elektr. tarče 

Serijska zračna 
puška 10m 20 1 3 30 minut 25 minut 

Zračna pu�ka 10m 20 1 4 30 minut 25 minut 
Zračna pu�ka 10m 40 1 4 60 minut 50 minut 
Zračna pi�tola 10m 20 2 2 30 minut 25 minut 
Zračna pi�tola 10m 40 2 4 60 minut 50 minut 
Serijska MK puška 
50m leže 30 2 2 30 25 

Serijska MK puška 
50m trojni položaj 3x10 2 2 za vsak 

položaj 60 45 

Puška 50m   
trojni položaj 3x20 2 2 za vsak 

položaj 
1 ura, 45 

minut 1 ura, 30 minut 

Pištola 50m  40 10 1 1 ura, 10 min 1 ura 
 


