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Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije (SZS) je predsedstvo SZS na predlog 

Strokovnega sveta SZS na svoji 30. redni seji dne 31.1.2019 sprejelo 

 

 

 

PRAVILA STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE 

O DOLOČITVI TEKMOVALCEV IN SPREMLJEVALCEV ZA TEKMOVANJA, 

KJER JE POTREBNA KVOTA 

 

 

 

1. Ta pravila določajo ravnanje Strelske zveze Slovenije v primerih, ko se tekmovalec, ki je 

dosegel kvoto, tekmovanja ne more ali ne sme udeležiti. Uporaba moškega spola v teh 

pravilih velja tako za tekmovalce kot tekmovalke.  

 

2. Praviloma velja, da kvota, dosežena v disciplini trap, ostane v disciplini trap in kvota, 

dosežena v puški in/ali pištoli ostane v teh disciplinah, razen, če so okoliščine takšne, da je 

pričakovana in utemeljena sprememba v kvoto za drugo disciplino.  

 

3. Tekmovanja, kamor se tekmovalci uvrščajo na podlagi dosežene kvote, se praviloma 

udeleži tekmovalec, ki je kvoto dosegel, če izpolnjuje vse zahtevane kriterije SZS ali OKS-

ZŠZ, razen, če v času, ko je potrebno določiti tekmovalca, dosega izredno nizke rezultate 

ali pa obstaja tekmovalec, ki kvote ni dosegel, dosega pa rezultate, ki ga na največjih 

tekmovanjih uvrščajo v sam vrh.   

 

4. V primerih, ko se tekmovalec  tekmovanja, za katerega je dosegel kvoto,  ne more udeležiti 

zaradi zdravstvenih ali drugih osebnih razlogov in v primerih, ko tekmovalec v času pred 

tekmovanjem, na katerega se je uvrstil, ne dosega več rezultatskih kriterijev, ki jih 

zahtevata SZS ali OKS-ZŠZ, se tekmovalca (če pravila posameznega tekmovanja to 

dopuščajo), nadomesti na naslednji način: 

 

a) Tekmovalec, ki se tekmovanja udeleži namesto tekmovalca, ki je dosegel kvoto, mora 

izpolnjevati kriterijske rezultate, ki jih zahtevata SZS in/ali OKS-ZŠZ.  

 

b) Tekmovanja se namesto tekmovalca, ki je dosegel kvoto, udeleži tekmovalec, ki je na 

lestvici ISSF ali ESC (odvisno za kakšno vrsto tekmovanja gre)  najvišje uvrščen 

slovenski tekmovalec  v katerikoli disciplini. V primeru, da tekmovalec strelja v drugi 

disciplini, kot v tisti, v kateri je bila dosežena kvota, SZS (če je to mogoče) zaprosi za 

menjavo kvote za to disciplino.  

 

c) Če sta dva ali več tekmovalcev, ki naj bi se tekmovanja udeležili namesto tekmovalca, 

ki je dosegel kvoto, izenačeni na ISSF/ESC lestvici, ima prednost tekmovalec iz 

discipline, v kateri je bila dosežena kvota.  



 

d) Če se je o nadomestnemu tekmovalcu potrebno odločiti v času, ko je od zadnjega 

tekmovanja, ki se je štelo za razvrstitev na ISSF/ESC lestvici minilo več kot 3 mesece, 

se o nadomestnemu rezultatu odloči na podlagi konkurenčnosti rezultatov tekmovalcev 

na mednarodnih tekmovanjih v zadnjih treh mesecih.  

 

5. SZS zgoraj navedena pravila smiselno uporablja tudi v primerih, ko ima možnost zaprositi 

za t.i. wild card ali dodatno kvoto.  

 

6. V primerih, ko ima tekmovalec, ki se tekmovanja udeleži, osebnega trenerja in želi, da se 

osebni trener udeleži tekmovanja, se skuša v okviru razpoložljivih kadrovskih možnosti 

zagotoviti udeležbo osebnega trenerja, s katerim tekmovalec redno dela. Prednost ima 

trener na ISSF/ESC lestvici višje uvrščenega tekmovalca.  

 

Kadar se tekmovanja udeleži več tekmovalcev in se kadrovsko ne more zagotoviti udeležbe 

vseh osebnih trenerjev, se tekmovanja udeleži vodja reprezentance oz. po dogovoru z vodjo 

reprezentance eden izmed osebnih trenerjev, ki lahko pomaga vsem tekmovalcem.  

 

7. O udeležbi tekmovalcev in trenerjev na tekmovanju v skladu s temi pravili in morebitnimi 

posebnimi okoliščinami na predlog Strokovnega sveta SZS odloča predsedstvo SZS. 

 

8. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na predsedstvu SZS.  

 

 

 

 

Janez Slapar 

Predsednik SZS 

 

 


