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ČLANICAM SZS

Podaljšanje registracij za sezono 2018/19 in starostne omejitve

Spoštovani!
Razvoj tehnike in uporaba modernih e-orodij nam načeloma vsakodnevno poenostavljata
poslovanje in zmanjšujeta število ur, potrebnih za realizacijo določene naloge. In ker se
zavedamo pozitivnih učinkov takšnega delovanja in poslovanja, smo za vas pripravili novost
na področju podaljšanja tekmovalnih licenc vaših registriranih tekmovalcev v SZS za novo
sezono 2018/19.

Podaljševanje licenc za registrirane tekmovalce članic SZS pred začetkom nove sezone
2018/19 boste članice izvršile s pomočjo aplikacije ePrijava SZS http://eprijava.strelskazveza.si/ , kamor se prijavite s svojim geslom kot običajno to počnete za prijavo na
tekmovanja. V kolikor ste svoje geslo založili, nas o tem obvestite, in poslali vam bomo novo
geslo.

Po prijavi v sistem boste videli "razpis" za obnovitev tekmovalnih licenc za sezono 2018/19.
Če kliknete na to možnost vam bo na levi strani ponujen seznam vaših registriranih
tekmovalcev v aktualni sezoni 2017/18, razvrščen po spolu. Izberite tekmovalce, ki jim želite
podaljšati licenco in jih s pomočjo klika na puščico desno "prenesite" na desno stran in tako
zaključite postopek. Postopek je relativno enostaven in verjamemo, da vam ne bo povzročal
večjih nevšečnosti.

Vsaka članica pa si bo po koncu postopka obnove tekmovalne licence lahko shranila ali
sprintala seznam tekmovalcev, ki jih je izbrala za lasten arhiv.

Podaljšanje registracij bo omogočeno najkasneje do 1.10.2018 do 24.00 ure. Aplikacija je
odprta od petka 14.9.2018 in nekatere članice ste med tem že izkoristile to možnost.

Zaradi prvega tekmovanja v novi sezoni (1.turnir državne lige 20.-21.10.2018) bo postopek
podaljšanja oziroma obnove tekmovalne licence samo enkratno dejanje pred začetkom
sezone, zato vas vljudno prosimo, da že zdaj tekmovalno sezono podaljšate za vse svoje
tekmovalce, na katere računate s tekmovalno dejavnostjo v novi sezoni! Navedeno še toliko
bolj velja tudi za trap članice SZS, ki s prvimi tekmovanji začnejo šele v letu 2019. Z vašim
sodelovanjem in uporabo aplikacije pa bomo tako v obojestransko zadovoljstvo in korist
razbremenjeni tudi v strokovni službi SZS.

Po končanem roku za podaljšanje registracije se bo z naše strani nato pripravil skupni
seznam tekmovalcev z licenco 2018/19, ki ga bomo objavili v aplikaciji ePrijava SZS,
predvidoma do petka 5.10.2018. Nato pa boste članice imele 6 dni časa, da opravite prijavo
vaših tekmovalcev na prvi turnir ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem.

Vse ostale aktivnosti za registracijo novih tekmovalcev oz. obravnavo prestopov v SZS bodo
potekale enako kot je to bilo do letošnje sezone. V kolikor v začetku sezone ne boste
izkoristili možnosti obnove licence s pomočjo ePrijave SZS, ki bo aktualna le do 1.10.2018,
boste obnovo oz. podaljševanje licenc lahko izvedli enako kot do letošnje sezone 2017/18, ko
ste nam posredovali obrazce s seznamom vaših strelcev za registracijo v sezoni.

V sezoni 2018/19 za posamezne kategorije veljajo naslednje starostne omejitve:
- Člani/ce letnik 98 in starejši
- Mladinci/ke letnik 99, 00, 01
- Kadeti/nje letnik 02, 03
- Pionirji/ke letnik 04, 05
- Mlajši pionirji/ke letnik 06, 07
- Cicibani/ke letnik 08 in mlajši

Pri nadomestilih SZS za registracijo tekmovalcev po kategorijah ni sprememb:
- Člani/ce in mladinci/ke 9,00 EUR,
- Kadeti/nje 7,00 EUR,
- Pionirji/ke 5,00 EUR,
- Mlajši pionirji/ke in cicibani 2,00 EUR.

Cene ostajajo nespremenjene tudi pri preostalih nadomestilih.
Za člane, ki jih registrirate na novo in še nimajo registrske številke priložite Prijave za vpis v
register
tekmovalcev http://www.strelskazveza.si/attachments/article/27/obrSZS2_08_PrijavaRegisterTekmovalcev.pdf (ki ga najdete
na spletu SZS med obrazci tudi v wordovi obliki). Za kasnejše podaljšanje oz. obnovo licenc
v sezoni 2018/19 pa uporabite še priloženi obrazec.
Prosimo vas za pravilno in popolno izpolnjene posredovane obrazce, ker drugače ne bomo
registrirali tekmovalcev in bomo dosledno zavračali nepopolne vloge.
Članicam SZS priporočamo, da zaradi pravil registracije in podelitve tekmovalnih licenc
OKS-ZŠZ, vsak registrirani strelec nastopi vsaj na enem izmed tekmovanj (od regijskih
lig naprej) po koledarju SZS. To je zelo pomembna okoliščina pri prijavah na javne razpise
in dodeljevanju sredstev na državni in lokalni ravni, saj le tisti športnik, ki dejansko tekmuje
in izkazuje športni rezultat šteje za registriranega tekmovalca po kriterijih OKS.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago.

Želimo vam veliko tekmovalnih in organizacijskih uspehov v novi sezoni in vas športno
pozdravljamo
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