
 
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

  SHOOTING UNION OF SLOVENIA      Štev:   747-20 

  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA              
 

 Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 62. seji dne 13.10.2020 

sprejelo  

Sprememba pravil SZS za izvajanje ligaških tekmovanj v 

sezoni 2020/2021 z zračno puško in pištolo 
 
1. Sistem tekmovanja v 1.A in 1.B državni ligi 

V sezoni 2020/2021 bosta 1.A in 1.B državna liga z zračno puško in pištolo potekali po enokrožnem 

ligaškem sistemu dvobojev. Pari se določijo po Bergerjevi tabeli za 12 ekip. Na podlagi uvrstitve v pretekli 

sezoni se ekipam določijo številke od 1 do 12. Prvo napisani je domačin tekmovanja. 

Ekipo sestavljajo trije tekmovalci. 

Tekmovanje se izvaja na elektronske ali papirnate tarče.  

Na papirnate tarče se s puško odda po en (1) strel v tarčo in s pištolo po dva (2) strela v tarčo. 
 

2. Državna liga mladih in Pokal prijateljstva 

Državna liga mladih in Pokal prijateljstva se izvajata po turnirskem sistemu na regijskem nivoju. Rezultate iz 

posameznih regij se po elektronski pošti takoj po končanem tekmovanju pošljejo Komisarju DL, katere le-ta 

združi v enotno lestvico in jih točkuje po Pravilniku o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal 

Slovenije. 
 

3. Izvajanje 2. in 3. DL  

Izvedba 2. in 3. DL ostaja v domeni regij in se izvaja po Pravilniku o tekmovanju z zračno puško in pištolo 

za Pokal Slovenije 
 

4. Postavitev tekmovalcev v 1.A in 1.B državni ligi 

Tekmovalci so v ekipah za dvoboje postavljeni po kakovosti in tekmujejo v parih. Prvi po kakovosti iz 1. 

ekipe proti prvemu po kakovosti iz 2. ekipe, drugi proti drugemu in tretji proti tretjemu. 
 

5. Priprava kakovostne lestvice za 1. kolo  

Za 1. kolo se kakovostna lestvica tekmovalcev izdela na podlagi rezultatov iz pretekle sezone in sicer po 

naslednji prioritetni lestvici kriterijev: 
 

a) Povprečni rezultat tekmovalca v 1.DL iz pretekle sezone.  

b) Če tekmovalec nima tega rezultata, se ga na kakovostno lestvico uvrsti na podlagi povprečnega rezultata v 

državni ligi mladih iz pretekle sezone 

c) Če tekmovalec nima rezultata iz prejšnjih dveh alinej, se upošteva povprečni rezultat v 2.DL iz pretekle 

sezone 

d) Kot zadnji kriterij se upošteva rezultat z zadnjega državnega prvenstva. 
 

Povprečje se izračuna ne glede na število nastopov v ligi, iz katere se upoštevajo rezultati. 

Vsi rezultati se preračunajo na 60 strelov. 

Če tekmovalec nima nobenega od teh rezultatov, se ga v ekipi postavi na zadnje mesto po kakovosti. Če je 

več tekmovalcev brez rezultata, sodnik opravi žrebanje med temi tekmovalci za določitev pozicij znotraj 

ekipe. 

Članica je odgovorna za pravilnost postavitve članov ekipe po kakovosti, kar pri prijavi pisno potrdi vodja 

ekipe. 

Vsi nepravilno postavljeni pari bodo za članico, ki je svojega člana nepravilno postavila, ovrednoteni kot 

poraženci, dosežen rezultat pa se jim upošteva za posamično razvrstitev. 
 

6. Vstop tujcev v ligo  

Če za članico SZS nastopa tujec, ki v pretekli sezoni ni sodeloval v ligaškem sistemu SZS, mora članica SZS 

za njega pridobiti rezultate z ligaškega tekmovanja države iz katere prihaja oz. z njihovega državnega 

prvenstva za umestitev na kakovostno lestvico. Če članica ne pridobi in ne prijavi potrebnega rezultata, tega 

tekmovalca ne more prijaviti za nastop v 1.DL. 
 

7. Priprava kakovostne lestvice od 2. kola naprej  

Za 2. kolo in vse naslednje se kot kakovostna lestvica upoštevajo povprečni rezultati, doseženi v 1.DL v 

tekoči sezoni, ki so objavljeni na spletni strani SZS v sklopu skupnega vrstnega reda posameznikov. Pri 

izenačenem rezultatu se upošteva vrstni red iz prejšnje razvrstitve. 

Če nov tekmovalec vstopi v 1.DL, se mu kakovost določi na podlagi določil 5. točke, ki veljajo za 1. kolo. 
 



8. Ocenjevanje 

Zadetki se ocenjujejo po pravilih ISSF za zračno puško in pištolo, za kar mora organizator tekmovanja 

zagotoviti potrebno opremo tudi za ocenjevanje zadetkov na papirnate tarče. 
 

9. Vodenje rezultatov  

Rezultate je izvajalec tekmovanja dolžan v roku 3 ur po končanem tekmovanju po elektronski pošti na 

predpisanem obrazcu poslati Komisarju DL, ki po zbranih vseh rezultatih izdela lestvice in jih objavi na 

spletni strani SZS. 
 

10. Ekipni rezultati 

Rezultati posamezne tekme se vodijo na predpisanem obrazcu. 

Vsak zmagovalec posameznega para dobi eno (1) točko. 

Za boljši ekipni rezultat po krogih prejme ekipa tri (3) točke. 

V skupni seštevek gre vsota doseženih posameznih in ekipnih točk vsake ekipe. 

Skupaj lahko zmagovalna ekipa prejme največ šest (6) točk ((3x1)+3=6). 

Izenačeni rezultati se razrešujejo po pravilih ISSF. 

V skupnem seštevku se vodijo ekipni rezultati in prejete točke po posameznih kolih, vsota doseženih krogov, 

povprečni ekipni rezultat v krogih in vsota prejetih točk. 
 

11. Posamezni rezultati 

Rezultate posameznikov iz dvobojev zbere Komisar DL in jih po vrednosti razvrsti v lestvico ter točkuje po 

Pravilniku o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije. Pri posameznih rezultatih s pištolo je 

potrebno obvezno vpisati tudi število notranjih desetk za razvrščanje v skupnih rezultatih.  

Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek 9 najboljših točkovnih rezultatov. 
 

12. Kriteriji za razvrščanje v ekipni lestvici 

a) Prvi kriterij je vsota vseh prejetih točk 

b) Pri izenačenju doseženih točk odloča več doseženih ekipnih zmag 

c) Če še ni razrešeno izenačenje, odloča višja vsota doseženih ekipnih krogov  

d) Če še vedno ni razrešeno izenačenje, odloča medsebojno srečanje izenačenih ekip 
 

13. Nepopolne ekipe  

Nepopolna ekipa avtomatično izgubi dvoboj in popolna ekipa dobi za ekipni rezultat tri (3) točke. 

Če sta obe ekipi nepopolni, se za ekipni rezultat ne podeli treh (3) točk nobeni od ekip. 

Posamezniki iz nepopolne ekipe, ki nastopijo, se razvrstijo po kakovosti na prvo in drugo mesto. 

Posamezne točke se podelijo zmagovalcem parov. 

Dvoboj, v katerem je nastopila ena od ekip z nedovoljenim tekmovalcem, dobi nasprotna in pravilno 

sestavljena ekipa s točkovnim izkupičkom 6:0. 

Če ekipa ne nastopi vsaj z dvema tekmovalcema ali se tekmovanja ne udeleži, izgubi dvoboj z rezultatom 6:0 

in se kaznuje po 33. členu točka a) Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije. 
 

14. Diskvalifikacija  

V primeru, če je tekmovalec diskvalificiran, se mu šteje rezultat 0. Njegov nasprotnik v paru pa dobi točko 

za zmago. 
 

15. 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 ter Pravilnik tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS 
 

16. Izvajanje 1.A in 1.B državne lige  

Dvoboji potekajo v skladu s koledarjem SZS na strelišču domače ekipe. Strelišče mora biti v skladu s pravili 

ISSF. Domača ekipa lahko tekmovanje izvede na drugem strelišču, lahko pa tudi svoje domače kolo izvede 

pri gostujoči ekipi, če se le-ta s tem strinja. 

Dvoboji se morajo izvesti v času od srede do najkasneje nedelje do 15:00 ure. Za točen čas in kraj izvedbe se 

obe ekipi soglasno dogovorita. Če ne dosežeta soglasja v zvezi s časom in krajem izvedbe, se mora dvoboj 

izvesti v nedeljo ob 9:00 uri na strelišču domače ekipe. 
 

17. Izvajanje Državne lige mladih in Pokala prijateljstva 

Termini za izvajanje Državne lige mladih in Pokala prijateljstva so določeni v koledarju SZS. Tekmovanje 

lahko poteka od petka do nedelje, če ga zaradi kapacitete strelišča ni mogoče izvesti v enem dnevu oz. se 

lahko izvede na več streliščih v regiji, vendar morata na enem prizorišču nastopiti istočasno najmanj dve 

ekipi. Rezultati s posameznih prizorišč se združijo v enotno preglednico in posredujejo Komisarju DL. 
 

  



18. Prijave 
Razpisi organizatorjev oz. domačinov se za tekmovanja v 1. državni ligi, Državni ligi mladih in Pokalu 

prijateljstva ne objavljajo na spletni strani SZS. Koledar tekmovanj je objavljen v interaktivnem koledarju na 

spletni strani SZS, kjer so objavljeni tudi pari za posamezno kolo tekmovanja. 

Prijave za 1.A in 1.B DL potekajo preko ePrijave in se odprejo 15 dni pred posameznim kolom ter bodo 

odprte en teden. Pri prijavi se v stolpec "E/P" vpiše za vsakega tekmovalca kakovost znotraj ekipe (1, 2 ali 3) 

ter v stolpec "rezultat" prijavljen rezultat po kriterijih iz točke 5 oz. 7. V ostalih stolpcih se pred potrditvijo 

prijave naredi pika. Če se sestava ekipe pred tekmovanjem spremeni, je potrebno pred tekmovanjem izpolniti 

nov ekipni obrazec z upoštevanjem kakovostne lestvice. 

Regije s svojim sklepom zagotovijo postopek seznanjanja članic zveze iz njihove regije o kraju in času 

izvedbe discipline in kategorije za Državno ligo mladih in Pokal prijateljstva. Prijave za DL mladih in Pokal 

prijateljstva bodo potekale preko ePrijave, katera bo odprta 15 dni pred tekmovanjem in bo aktivna sedem 

dni. Po zaključeni ePrijavi si bo vsak organizator lige za posamezno regijo prenesel prijavljene tekmovalce 

svoje regije s spletne strani, pripravil razpored in ga najkasneje 6 dni pred tekmovanjem posredoval članicam 

znotraj regije. 
 

19. Rezervni tekmovalci  

Rezervne tekmovalce je potrebno prijaviti in pri njihovih nastopih upoštevati 12. člen Pravilnika o 

tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije 
 

20. Strelska mesta v 1.DL  

Pari so razporejeni na strelska mesta po kakovosti od najmočnejšega do najšibkejšega od leve proti desni. 

Tekmovalca posameznega para stojita eden poleg drugega. Domači tekmovalec stoji vedno na levi. 
 

21. Štartne številke 

Tekmovalci morajo nositi štartne številke po Pravilniku 
 

22. Sodniki 

Domačin tekmovanja mora zagotoviti sodnika s potrjeno licenco, kateri v istem kolu ne sme biti  tekmovalec 

ene od obeh ekip. 

Sodnik in vodji obeh ekip pred pričetkom tekmovanja potrdijo položaj tekmovalcev na kakovostni lestvici in 

določijo strelska mesta.  
 

23. Priznanja 

Priznanja v vseh ligah podeli Strelska zveza Slovenije ob zaključku lige za končne rezultate po posameznih 

ligah in za Pokal Slovenije, kot je določeno v Pravilniku o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal 

Slovenije. 
 

24. Prijavnina 

Prijavnina se v 1.A in 1.B DL ne plačuje za posamezno kolo. 

Prijavnina za DL mladih in Pokal prijateljstva se plača organizatorju tekmovanja v regiji, če se v regiji tako 

dogovorijo. 
 

25. Promocija 

Strelska Zveza Slovenije pred pričetkom DL na družbenih omrežjih najavi napoved izvedbe 1.A in 1.B DL 

ter napoved tekmovalnih parov. Po zaključku posameznega kola lige pa informacijo ter rezultate s 

tekmovanj. 
 

26. Gledalci 

Zaradi zmanjšanja tveganja okužb gledalci niso dovoljeni. 
 

27. Norme in državni rekordi 

Norme za državno prvenstvo se dosegajo na zadnjih treh kolih pred državnim prvenstvom, kot je opredeljeno  

v Pravilniku o državnih prvenstvih. 

Doseženi rezultati na teh tekmovanjih se ne priznavajo za državne rekorde. 
 

28. Prehodne določbe 

Za vse primere, ki niso izrecno urejene s temi pravili, se uporabljajo določbe Pravilnika o tekmovanju z 

zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije. 

 

Pripravil: 

Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS     Predsedstvo SZS 

Predsednik Bogdan Slanšek       predsednik Janez Slapar 
    

            


