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Ljubljana, 14. 03. 2006

INFORMACIJE SZS 40 / 2006
SEJE ORGANOV ZVEZE
Predsedstvo
se je sestalo na 7. seji. Obravnavalo je poročilo o nastopu na EP z zračnim orožjem v Moskvi in se
odločilo, da odločanje o njem preloži na naslednjo sejo. Sprejelo je poročilo o poslovanju v letu
2005, Pravilnik liga tekmovanj v trapu in Pravilnik tekmovanja za pokal SZS v trapu. Imenovalo je
delegate SZS za tekmovanja v letošnjem letu, zavrnilo predlog Organizacijskega odbora EP 2006 za
spremembe določil medsebojne pogodbe in odobrilo sofinanciranje tečajnine udeležencem tečaja, ki
bodo uspešno opravili izpit za mednarodne sodnike v Zagrebu. V članstvo zveze je sprejelo ŠSD
Top expert Zavrč in SD Koper.
Informirano je bilo o zapletih v Posavsko Dolenjski regiji in se po razpravi odločilo, da se
organizira skupni sestanek regije. Obravnavalo je pritožbo SD Olimpije v zvezi z načinom
ocenjevanja spornih zadetkov, katerega je sprejela sodniška komisija, v primeru ocenjevanja z
avtomati. Po razpravi je predsedstvo sprejelo stališče, da komisija zadevo ponovno prouči in o
odločitvi obvesti predsedstvo.
Na lastno željo je razrešilo člana STK za puško in pištolo Boštjana Gačnika in na njegovo mesto
imenovalo Davida Zalarja.
Organizacijsko kadrovska komisija
je obravnavala pritožbo Saše Dadiča v zvezi z izborom najboljše mladinke v letu 2005 in jo na
osnovi doseženih rezultatov zavrnila. V nadaljevanju je razpravljala o izdaji glasila Strelstvo 2005
in preureditvi spletne strani in priznanjih MOK-a.
STK za puško in pištolo
je razpravljala o osnutku Srednjeročnega programa športnega strelstva, na osnovi prispelih
kandidatur določila organizatorje tekmovanj v letošnjem letu in DP z zračnim orožjem v letu 2007.
Odločala je o pritožbah SD Olimpije in SD Radovljica, potrdila nov DR Mojce Porš z zračno
pištolo mlajše mladinke s 364 krogi in podaljšala javno razpravo o predlogu novih kategorij za
najmlajše ter osnutka pravilnika o izvedbi državnih prvenstev. Člane komisije je zadolžila, da o
gradivu razpravljajo v regijah.
STK za puško šibrenico
je sprejela Pravilnik liga tekmovanj v trapu in tekmovanja za pokal SZS v trapu, razdelila ekipe v
vse tri skupine 1. lige in določila tekmovalce 1. in 2. lige. V nadaljevanju je določila organizatorje
tekmovanj v letošnjem letu.
Sodniška komisija
Je razpravljala o zapletih ob nastopu tekmovalcev ŠSD Radgona na mladinski ligi v Juršincih in o
pritožbi SD Olimpije v zvezi z načinom ugotavljanja spornega zadetka na ligaškem tekmovanju v
Trbovljah. V nadaljevanju je delegirala sodnike za tekmovanja v letošnjem letu in oblikovala
predlog potencialnih kandidatov za udeležbo na seminarju za mednarodne sodnike v Zagrebu.

KATEGORIZACIJA IN ZDRAVSTVENI PREGLEDI
V prilogi vam pošiljamo kategorizacijo objavljeno v Obvestilih OKS številka 45, februar 2006.
Klinični center Ljubljana in OKS sta nas z dopisom ponovno opozorila, da večina kategoriziranih
športnikov SZS ni opravila zahtevanih zdravstvenih pregledov. Zato vas ponovno pozivamo, da
preglede vaši kategorizirani športniki čim prej uredijo. V obratnem primeru boste društva ob
inšpekciji Ministrstva za šolstvo šport nosila finančne posledice.
Vsi kategorizirani športniki so v skladu z zakonim o društvih dolžni 1-krat letno opraviti zdravniški
pregled. Za izvajanje pregledov sta pooblaščeni specializirani ambulanti ZD Ljubljana, Športna
ambulanta, dr. Maja Kristlova tel. 01 300 82 93 in ZD Celje, Medicina dela, transporta in športa, dr.
Rudi Čajevec tel. 03 543 40 00. Po predhodni prijavi se dogovorite za datum pregleda. Stroške
pregleda krije zdravstveno zavarovanje.
OBJAVA RAZPISOV
Na zadnjem razpisu STK ni prejela nobene kandidature za izvedbo DP s samostrelom, zato
podaljšuje razpis do 30. 04. 2006.
V skladu z določili pravilnikov ligaških tekmovanj z zračnim orožjem za člane, mladince, mlajše
mladince in pionirje objavljamo razpis za organizatorje ligaških tekmovanj v sezoni 2006 / 2007.
Vse že prispele vloge bomo obravnavali skupaj z vlogami prispelimi po tem razpisu. Vloge
sprejemamo do 30. 04. 2006.
PRIZNANJA MOK ZA LETO 2006
OKS nas je obvestil do bo do konca maja 2006 zbiral predloge za prejemnike priznanj Šport in
lokalna skupnost. V kolikor menite, da imate ustrezne kandidate, pošljite kandidaturo s kratkim
življenjepisom in obrazložitvijo zaslug Organizacijsko kadrovski komisiji SZS. Ta bo izmed
prispelih predlogov enega posredovala OKS, ta pa bo izmed vseh prispelih predlogov nacionalnih
panožnih zvez enega posredoval MOK-u.
TEKMOVANJA
Na osnovi našega obvestila so nam posredovali podatke o izvedbi tekmovanj v letošnjem letu
naslednja društva:
SD POSTOJNA:
SŠD RADGONA:

03.06.2006
01.10.2006

Pokal Postojne, serijska MK puška in MK pištola in
10. pokal Gornje Radgone, zračna puška.

Športni pozdrav!
Sekretar SZS:
Savo Strmole

