
 
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev: 263-21 

  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 
 

 

Izvajanje 2. DL z zračno puško in pištolo in regijskih lig za mlajše kategorije s 

serijsko zračno puško v sezoni 2021/2022  

 

1. Sistem tekmovanja v 2. državni ligi in regijskih ligah za mlajše kategorije 
 

2. državne lige se izvajajo po turnirskem sistemu na regijskem nivoju, kot to predvideva Pravilnik o 

tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije. 
 

Regijske lige s serijsko zračno puško za mlajše kategorije se izvajajo po ustaljenem turnirskem sistemu. 
 

Zaradi večje možnosti spoštovanja veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, je priporočeno 

tekmovanja izvajati na več društvenih streliščih. 
 

Izvede se šest (6) kol. 
 

2. Izvajanje 2. DL in regijskih lig 
 

Strelišča, kjer se izvajajo tekmovanja, morajo biti v skladu s pravili ISSF.  
 

Termine za izvajanje 2. DL in regijskih lig za mlajše kategorije določijo regije. 
 

Regijski koordinatorji morajo pristojni komisiji SZS do 15.10.2021 posredovati seznam sodelujočih ekip v 2. 

DL in obvestilo o izvajanju regijskih lig za mlajše kategorije ter predvidene termine turnirjev. Ker še ni 

izdelan koledar SZS za naslednje leto, se pred pričetkom izvajanja lige lahko določijo termini le za prvi del 

sezone. 
 

Zaradi zagotavljanja verodostojnosti tekmovanja, morajo na enem prizorišču nastopiti istočasno tekmovalci 

najmanj dveh članic SZS, čeprav v različnih disciplinah. Če v eni regiji, zaradi premajhnega števila 

sodelujočih tekmovalcev tega ni mogoče zagotoviti, se morajo pridružiti tekmovanju v drugi regiji. 
 

3. Rezultati 
 

Rezultate ekip in posameznikov iz posameznih tekmovanj znotraj regije je potrebno združiti v enotne 

regijske biltene, opraviti točkovanje posameznega kola in voditi trenutne skupne rezultate. Rezultate 

posameznih kol 2. DL s trenutnimi skupnimi rezultati je obvezno potrebno po elektronski pošti po končanem 

tekmovanju vsakega kola poslati Komisarju DL, katere le-ta objavi na spletni strani SZS.  
 

Delne skupne rezultate regijskih lig za mlajše kategorije je potrebno poslati Komisarju DL po končanem 3. 

kolu lige. 
 

Rezultati, ki ne bodo poslani pravočasno, se ne bodo upoštevali pri doseganju norm za državno prvenstvo in 

za izpolnjevanje pogojev iz Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije, katerih 

namen so. 
 

Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek 5 najboljših točkovnih rezultatov. 
 

4. Število strelov in čas streljanja  
 

Za število strelov in čas streljanja velja v vseh ligah Pravilnik o tekmovanju z zračno puško in pištolo za 

Pokal Slovenije. 
 

5. Norme  
 

Norme za državno prvenstvo se za člane v 2. DL in za mlajše dečke (ml. deklice) ter dečke (deklice) v 

regijskih ligah s serijsko zračno puško dosegajo na vseh izvedenih kolih pred državnim prvenstvom. 
 

6. Preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom 
 

Tekmovalci, ki ne spoštujejo veljavnih omejitev odloka vlade RS in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja 

okužb s koronavirusom, ne morejo nastopiti na tekmovanju. 
 

7. Prehodne določbe 
 

Za vse primere, ki niso izrecno urejeni s temi pravili, se uporabljajo določbe Pravilnika. 
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