PROGRAM DELA REPREZENTANC S PUŠKO IN PIŠTOLO V LETU 2019
Glavni cilji za puško in pištolo v letu 2019 so:
- zagotoviti optimalne priprave ter uspešen nastop reprezentance na svetovnih pokalih (WC), kjer se
bo razdelilo 64 kvot, na II. Evropskih igrah (EI) v Minsku (BLR), kjer se bo razdelilo 8 kvot in na
evropskem prvenstvu (EP) z orožjem na 25m, 50m in 300m v Bologni in Tolmezzu (ITA), kjer se
bo razdelilo 8 kvot za nastop na OI 2020 Tokio,
- zagotoviti optimalne priprave ter uspešen nastop reprezentance na evropskem prvenstvu (EP) z
zračnim orožjem (EP) v Osijeku (CRO),
- postavitev razvojno naravnanega sistema dela reprezentance in
- zagotoviti širši nabor meritev in drugih podpornih znanosti za razvoj strelstva.
a) Glavni tekmovalni cilji v letu 2019
Prizadevali si bomo dvignili kvaliteto rezultatov po disciplinah in kategorijah, ustvariti večjo širino
kvalitetnih strelcev in pri najboljših dvigniti rezultate.
Konkretni cilji:
- nastop na EP v Osijeku z zračnim orožjem v članski konkurenci, kjer je cilj ekipna uvrstitev z
žensko puško in pištolo do 6. mesta, uvrstitev dveh posameznikov v finale s puško in pištolo ter
uvrstitev ostalih tekmovalcev do 16. mesta ali vsaj v prvo tretjino uvrščenih. V mladinski
konkurenci je cilj ekipna uvrstitev s puško in pištolo do 4. mesta, uvrstitev dveh posameznikov v
finale s puško in pištolo ter uvrstitev ostalih tekmovalcev do 16. mesta ali vsaj v prvo tretjino
uvrščenih,
- nastop na EP v Bologni z MK orožjem (olimpijske discipline) v članski konkurenci, s ciljem
uvrstitve posameznice s puško v finale in osvojitev kvote. Uvrstitev ostalih tekmovalcev do 16.
mesta ali vsaj v prvo tretjino uvrščenih. V mladinski konkurenci je cilj posamezne uvrstitve s
puško do 16. mesta ali vsaj v prvo tretjino uvrščenih;
Z MK in VK (neolimpijske discipline) v članski konkurenci je cilj ekipna uvrstitev s puško do 2.
mesta, uvrstitve posameznika s puško do 4. mesta ter uvrstitev ostalih tekmovalcev vsaj v prvo
tretjino uvrščenih. V mladinski konkurenci je cilj uvrstitev s puško do 8. mesta ali vsaj v prvo
tretjino uvrščenih;
- nastop na tekmovanjih svetovnega pokala s ciljem uvrstitev do 8. mesta in osvojitev kvote. Med
ostalimi tekmovalci uvrstitev v prvo tretjino ter dovolj visoka uvrstitev na končni ISSF jakostni
lestvici za dosego kategorizacije mednarodnega razreda;
- nastop na II. EI v Minsku (BLR) je odvisen od uvrstitve na lestvici ESC. Zaenkrat nastop kaže za
tri tekmovalce (Dvoršak, Venta in Debevec, na robu nastopa sta Prezljeva in Kuharičeva), cilj je
uvrstitev do 8. mesta in osvojitev kvote;
- nastop na finalu EYL lige mladih z zračnim orožjem na 10m vsaj z eno ekipo (puška ali pištola);
- nastop na finalu Svetovnega pokala in
- nastop na finalu Evropskega pokala na 300m v Chateauroux (FRA) vsaj treh tekmovalcev.
b) Plan udeležbe na posameznih tekmovanjih
· EP z orožjem na 10m, Osijek (CRO), 16.3. – 25.3. 2019;
Na EP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene
kriterije SZS. Planirana je udeležba polne članske in mladinske reprezentance.
V kolikor bodo med mlajšimi in starejšimi tekmovalci zelo majhne razlike, bodo zaradi pridobivanja
izkušenj imeli prednost nastopa na EP mlajši tekmovalci (zaradi bližine prvenstva).
·

EP prvenstvo z orožjem na 25m, 50m in 300m, Bologna in Tolmezzo (ITA), 12.9. – 27.9.2019;
Na EP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene
kriterije SZS. Planirana je udeležba polne članske reprezentance ter posamezniki pri mladincih.
V olimpijskih disciplinah se bodo osvajale kvote.

· II. Evropske igre, Minsk (BLR), 19.6. – 30.6.2019;
Na EI bodo nastopili posamezniki, ki bodo na ESC jakostni letvici dovolj visoko – načeloma najboljših
24 strelcev na disciplino (gleda se lestvico z dnem 1.12.2018). Planirana je udeležba treh tekmovalcev,
trenerja in vodje reprezentance.
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·

Svetovni pokali:
Na WC bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene kriterije SZS, za katere se bo ocenilo,
da se z rezultati lahko borijo za olimpijske kvote. V drugem delu leta se bo udeležba prilagodila glede
na prej dosežene rezultate.
Finale WC 2019
Planirana je udeležba vseh tekmovalcev, ki se bodo uvrstili v finale WC.
WC New Delhi (IND), 20.2. – 28.2.2019
WC Peking (CHN), 23.4. – 1.5.2019
WC München (GER), 24.5. – 31.5.2019
WC Rio de Jaineiro (BRA), 26.8. – 3.9.2019

· Mladinski svetovni pokali:
Na JWC bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene kriterije SZS.
JWC Suhl (GER), 12.7. – 20.7.2019
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.
·

EYL liga mladih (do 18 let):
1. Finale EYL, Budimpešta (HUN), 4.10. – 6.10.2019.
Planirana udeležba ekipe, če se bo uvrstila v finale EYL lige mladih z zračnim orožjem.
Kvalifikacije EYL liga mladih, Magglingen (SUI), 10.5.-12.5.2019.
Pred tem bodo strelci morali doseči eliminacijski rezultat (na MT Ruše) za uvrstitev v kvalifikacije.
Planirana je udeležba ekipe s puško in pištolo.

·

Evropski pokal z orožjem na 300m in 25m;
Finale Evropskega pokala z orožjem na 300m, Chateauroux (FRA), 9.10. – 12.10.2019;
Planirana je udeležba tekmovalcev ki se bodo uvrstili v finale Evropskega pokala z orožjem na 300m
in vodje reprezentance.
Finale Evropskega pokala z orožjem na 25m, še ni znano.
Planirana je udeležba tekmovalca, ki se bo uvrstil v finale Evropskega pokala z orožjem na 25m.
Evropski pokal z orožjem na 300m,
Aarhus (DEN), 14.5. – 18.5.2019;
Lahti (FIN), 18.7. – 21.7.2019;
Thun (SUI), 13.8. – 17.8.2019;
Evropski pokal z orožjem na 25m,
Suhl (GER), 26.4. – 28.4.2019;
Aarhus (DEN), 7.6. – 9.6.2019;
Tallin (EST), 5.7. – 7.7.2019;
Thun (SUI), 14.8. – 16.8.2019;
Nastopili bodo posamezniki in ekipa, ki bodo dosegli kriterije SZS.
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.

· 30. Univerzijada, Neapelj (ITA), 2.7. – 10.7.2019;
Planirana udeležba zmagovalcev iz univerzitetnega DP.
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·

Mednarodna tekmovanja:
MT Ruše (SLO), z zračnim orožjem na 10m, 11.1. – 13.1.2019;
Planirana je udeležba 50 povabljenih tekmovalcev (članov, mladincev in kadetov), trenerji in vodja
reprezentance, ki jim nastop na tekmovanju omogoči SZS.
MT München (GER), z zračnim orožjem 10m, 23.1. – 27.1.2018;
Planirana je udeležba tekmovalcev, ki bodo dosegli kriterij SZS, trenerji in vodja reprezentance, ki jim
nastop na tekmovanju omogoči SZS. Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev, se lahko
udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.
Dvoboj s Hrvaško z zračnim orožjem 10m, 9. 2. 2019;
Planirana je udeležba ekip v vseh kategorijah, trenerji in vodja reprezentance, ki jim nastop omogoči
SZS.
MT GP Plzen (CZE), z orožjem na 10m, 25m, 50m, 1.5. – 5.5.2019;
Planirana je udeležba članov in mladincev na katere računamo, da bodo nastopili na EP z MK in VK, z
kriteriji SZS, trenerji in vodja reprezentance, ki jim nastop na tekmovanju omogoči SZS.
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev za nastop, se lahko udeležijo tekmovanja kot
samoplačniki.
MT SU Plzen (CZE), za mladince z orožjem na 10m, 25m, 50m, 7.8. – 11.8.2019 ali 14.8. –
18.8.2019
Planirana je udeležba mladincev, na katere računamo, da bodo nastopili na EP z kriteriji in trenerjem,
ki jim nastop omogoči SZS. Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev za nastop, se lahko
udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.
MT Smederevo (SRB), za kadete z zračnim orožjem, 2019
Planirana udeležba kadetov – mladincev do 19-let, katere vodimo razvojno in računamo nanje za
reprezentanco 2020.

Glede na plan udeležbe na posameznih tekmovanjih, se lahko število nastopajočih po spolu, kategorijah in tudi
disciplinah spremeni glede na dosežene kriterijske rezultate.
Priprave reprezentance z zračnim orožjem 10m, 25m, 50m in 300m, bomo izvajali tako v pripravljalnem
kot v tekmovalnem obdobju.
- skupne priprave reprezentance za EP z zračnim orožjem 10m bodo predvidoma v terminu 2.3. –
14.3.2019 v Ljubljani, ločene za mladince in člane.
- skupne priprave reprezentance za EP z orožjem 25m in 50m bodo predvidoma v terminu 2.9. 7.9.2019 v Ljubljani in v Laškem.
- skupne priprave z orožjem 300m bodo v Zagrebu in Osijeku (CRO), predvidoma dvakrat.
- priprave širše reprezentance članov z zračnim orožjem bodo v datumih, ki so bili določeni za KT v
novembru (24.) in decembru (22.) 2018. V začetku sezone za leto 2020 bomo ravno tako imeli skupne
članske treninge v novembru in decembru 2019.
- mesečne priprave kadetske in mladinske reprezentance, datume se bo določilo skupaj s Trenersko
komisijo SZS.
Pripravljalna tekmovanja 25m in 50m:
- GP Wroclaw (POL) (puška in pištola) 3.4 – 7.4.2019,
- MT Dortmund (GER) (puška) 8.4. – 10.4.2019,
- GP Novi Sad (SRB) (puška in pištola) 21.8. – 25.8.2019 in
- ostala MK tekmovanja (Končar CUP, Osijek..), če bomo predvideli, da jih reprezentanca potrebuje.
Glede na to, da je strelišče za zračno orožje 10m in orožje 50m na razpolago v Ljubljani, se bodo priprave
prvenstveno odvijale v Ljubljani. Za pištolo 25m se bodo priprave odvijale v Laškem, v kolikor bo strelišče
dokončano. Priprave in dnevna povračila stroškov tekmovalcem in trenerjem bodo prilagojene finančnim
zmožnostim SZS.
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Tekmovanja za izbor reprezentance 2019 so naslednja:
Za nastop na MT Ruše (SLO) z orožjem 10m:
- rezultati tekoče sezone po koledarju SZS (turnirji državne lige, MT Solin, MT
Smederevo-drugi dan, MT Zagreb in MT Beograd), izbrali bomo najboljše tri ali štiri člane
glede na rezultat ter najboljše štiri ali pet mladincev glede na rezultat in kadete - mladince
do 18. leta, ki bodo sodelovali na eliminacijah za nastop za EYL 2019.
Za nastop na MT München (GER) z orožjem 10m:
- rezultati tekoče sezone po koledarju SZS (turnirji državne lige, MT Solin, MT Smederevodrugi dan, MT Zagreb, MT Beograd, MT Trzin), izbrali bomo najboljše tri rezultate s
tekmovanj in izračunali povprečje, ki mora dosegat B kriterij.
Za nastop na EP Osijek (CRO) z zračnim orožjem 10m:
- rezultati tekoče sezone po koledarju SZS, izbrali bomo najboljše tri rezultate s tekmovanj
MT Trzin, MT Ruše ter MT München in izračunali povprečje, ki mora dosegat B kriterij.
Reprezentanca bo določena po dvoboju CRO:SLO.
Za nastop na MT GP Plzen (CZE) vse discipline (poudarek na MK):
- rezultati tekoče sezone z zračnim orožjem po koledarju SZS, izbrali bomo najboljše tri
rezultate s tekmovanj (poudarek na EP, DP ter MT Trzin in MT Ruše) in izračunali
povprečje, ki mora dosegat B kriterij.
- rezultati druge polovice pretekle sezone in tekoče sezone za 25 in 50m, ki mora dosegat B
kriterij vsaj 2-krat.
Za nastop na MT Strelski upi Plzen (CZE) vse discipline (poudarek na MK):
- rezultati tekoče sezone z zračnim orožjem po koledarju SZS, izbrali bomo najboljše tri
rezultate s tekmovanj (poudarek na EP, DP ter MT Trzin in MT Ruše) in izračunali
povprečje, ki mora dosegat B kriterij.
- rezultati druge polovice pretekle in tekoče sezone za 25 in 50m, ki mora dosegat B kriterij
vsaj 2-krat.
Za nastop na JWC Suhl (GER) vse discipline:
- rezultati tekoče sezone z zračnim orožjem po koledarju SZS, izbrali bomo najboljše tri
rezultate s tekmovanj (poudarek na EP, DP in MT Strelski upi Plzen) in izračunali
povprečje, ki mora dosegat B kriterij.
- rezultati druge polovice pretekle in tekoče sezone za 25 in 50m, ki mora dosegat B kriterij
vsaj 2-krat.
Za nastop na WC za 10m:
- rezultati tekoče sezone z zračnim orožjem po koledarju SZS, izbrali bomo najboljše tri
rezultate s tekmovanj (poudarek na EP, DP in MT Plzen) in izračunali povprečje, ki mora
dosegat A kriterij za nastop izven Evrope in B kriterij za nastop v Münchnu.
Za nastop na WC za 25m in 50:
- tekmovalec, mora dosegati A kriterij tekoče ali druge polovice pretekle sezone
(DP, MT ali SP) dvakrat za nastop izven Evrope (Indija in Kitajska), za nastop v Braziliji
bomo upoštevali rezultat tekoče sezone in B kriterij tekoče sezone 2-krat za nastop v
Münchnu. Lahko je tudi kombinacija doseženih kriterijev, dosežena dva B kriterija štejeta
za en A kriterij.
Za nastop na EP Bolonja (ITA) z zračnim orožjem 25m, 50m in 300m:
- WC, JWC, DP, MK tekmovanja tekoče sezone, 1. in 2. kvalifikacijski turnir ter rezultati
finala EC 2018 in tekoče sezone za 300m. Tekmovalec mora dosegat B kriterij 2-krat za
olimpijske discipline ter 2-krat A za neolimpijske discipline. Lahko je
tudi kombinacija doseženih kriterijev, dosežena dva B kriterija štejeta za en A kriterij.
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A kriterijski rezultati so za nastope na WC izven Evrope in EC 25 in 300m. Kriterij bo potrebno potrditi v
skladu s Programom dela reprezentanc. Prednost bodo imeli tisti tekmovalci, ki bodo večkrat potrdili kriterij.
B kriterijski rezultati so nižji in razvojno naravnani za mlajše člane in mladince, potrebno jih je doseči za
nastope na WC München in JWC Suhl, obe EP, MT in GP. Kriterij bo potrebno potrditi v skladu s Programom
dela reprezentanc. Prednost bodo imeli tisti tekmovalci, ki bodo večkrat potrdili kriterij.
Program dela reprezentanc s puško in pištolo v letu 2019 določa pogoje za nastope v državni reprezentanci.
Po zaključenih kriterijskih tekmovanjih se bo določila reprezentanca. Strelci, ki ne bodo imeli doseženih
kriterijev, se bodo razvrščali po povprečnem rezultatu določenih tekmovanj iz programa. Z najbolje
razvrščenim tekmovalcem na lestvici bomo naredili ekipo, če bomo videli, da lahko tako dosežemo dobro
ekipno uvrstitev.
Ker pa lahko SZS kot prijaviteljica na določena tekmovanja načeloma prijavi večje število tekmovalcev, kot
jih je doseglo kriterijski rezultat, vam v nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj in pod kakšnimi pogoji je mogoč
samoplačniški nastop na tekmovanjih, na katere prijave pošilja SZS in so prvenstveno namenjena
reprezentantom.
Kot samoplačnik lahko nastopi tekmovalec, ki je v tekočem letu na tekmovanjih, ki so določena kot
kriterijska, vsaj enkrat dosegel A kriterij (člani) ali dvakrat B kriterij (mlajši člani in mladinci) za puško in
pištolo 10m. Pri puški in pištoli 50m ter pištoli 25m se upoštevajo rezultati pretekle sezone in tekočega leta.
Samoplačnikom bo SZS pokrila strošek prijavnine za tekmovanje, ostale stroške tekmovalci krijejo sami. V
deficitarnih disciplinah za samoplačniški nastop zadostuje MQS rezultat, v tem primeru si stroške tekmovanja
v celoti krije tekmovalec sam. Prednost nastopa bodo imeli tekmovalci, ki bodo na lestvici, ki jo vodimo in bo
objavljena na spletni strani SZS, po rezultatu takoj za tistimi, ki bodo imeli dosežen kriterij. Po izkazanem
interesu za samoplačniški nastop, boste po pripravljeni finančni konstrukciji tekmovanja obveščeni o višini
stroškov na želenem tekmovanju in ostalih posebnostih (vize, prijava orožja, letalske karte..).
Na EP ne more nihče nastopiti kot samoplačnik.
c) Razvojni cilj:
Tudi v strelski šport vključujemo vse več znanosti. V letu 2016 in 2017 smo naredili premik na tem področju
pri mlajši kategorijah (mladincih in kadetih). V priprave strelcev je vključen Martin Kolar (iz programa
NPŠŠ), ki skrbi za fizično pripravo in meritve. Program meritev in priprav za mlajše kategorije bo pripravil
Martin Kolar skupaj s Trenersko komisijo SZS.
Predlagam skupne priprave najmanj enkrat na mesec v pripravljalnem obdobju za širšo reprezentanco (5
članov/članic puška/pištola in 5 mladincev/mladink puška/pištola), na katerih je nujna prisotnost trenerjev
strelcev in članov Trenerske komisije SZS - trenerjev, ki naj aktivno sodelujejo pri pripravi programa in
treningov.
Potrebno je nadaljevati s skupnimi pripravami za perspektivne mlade tekmovalce. Več je potrebno narediti
tudi na enotnem izobraževanju trenerjev, vsaj dvakrat letno na vikend izobraževanjih in podaljševanju licenc s
predavatelji in strokovnjaki (strelci, trenerji iz naše bližine). Potrebno je usposabljanje novih strokovnih
delavcev in nadgradnja procesov izobraževanja za obstoječe.
d) Način izbire in financiranja reprezentance:
Dokončna sestava reprezentance za posamezna tekmovanja se določi na podlagi izbirnih tekmovanj, v skladu s
sprejetim finančnim načrtom SZS. Predlog sestavi Vodja reprezentance in končno potrditev sprejme
Predsedstvo SZS.
SZS bo v skladu s Programom dela reprezentance tekmovalcem s potrjenimi kriteriji zagotovila finančna
sredstva za nastope in priprave navedene v tem programu dela. Za preostalo dejavnost in nastope izven
kriterijev pa bodo morali sredstva zagotoviti strelci oziroma njihovi klubi/društva.

Ljubljana, 24.10.2018

Vodja reprezentance za puško in pištolo SZS
Andreja Vlah
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Kriteriji SZS za nastop v reprezentanci v letu 2019: Resnost, predanost, motiviranost, discipliniranost, rezultati (te
bomo spremljali iz vseh tekmovanj, ki jih imamo v koledarju 2018 in 2019), trend napredka in razvoja posameznega

tekmovalca.

Kriterijski rezultati
so določeni glede na rezultate
EP MK, VK ter EC 2017 in WC,
MT, EP, SP ter EC 2018

A kriteriji za nastope na
WC izven Evrope in EC 25 in 300m

B kriteriji za nastope na
EP, WC München, JWC, MT in GP

625,5
625,3

621,5
621,3
617,7
619,6

576
569

571
564
564
559

ZRAČNA PUŠKA 10m
Člani
Članice
Mladinci
Mladinke
ZRAČNA PIŠTOLA 10m
Člani
Članice
Mladinci
Mladinke
PUŠKA 50m LEŽE
*
Člani
*
Članice
*
Mladinci
*
Mladinke
PUŠKA 50m TROJNI POLOŽAJ
Člani
Članice
Mladinci
Mladinke

622,2
617,3
612,6
611,9
1.166
1.159

PIŠTOLA 50m
*
Člani
*
Mladinci
PIŠTOLA 25m
Članice
Mladinke
Mladinci

547
529
573

HITROSTRELNA PIŠTOLA 25m
Člani
Mladinci
STANDARDNA PIŠTOLA 25m *
*
Člani
*
Mladinci

1.163
1.156
1.146
1.147

570
558
567
563
559

564

561
552

PIŠTOLA S SREDIŠČNIM VŽIGOM 25m *
*
Člani

577

574

PUŠKA 300m LEŽE *
*
Člani
*
Članice

593
588

590
585

1.164
1.148

1.161
1.145

576

573

PUŠKA 300m TROJNI POLOŽAJ*
*
Člani
*
Članice
STANDARDNA PUŠKA 300m *
*
Člani
* neolimpijske discipline

Upoštevani so veljavni kriteriji OKS–ZŠZ za kategorizacijo za športnika mednarodnega razreda v članski konkurenci in
športnika perspektivnega razreda v mladinski konkurenci. Mladinci se lahko udeležijo WC, če dosežejo članske kriterije.
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