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Sprememba pravil SZS za izvajanje tekmovanja za Pokal prijateljstva SZS v 

sezoni 2021/2022 s serijsko zračno puško 

za preprečevanje širjenja koronavirusa 

 

1. Sistem tekmovanja za Pokal prijateljstva 
 

Tekmovanje za Pokal prijateljstva SZS se izvaja po turnirskem sistemu na regijskem nivoju. Zaradi večje 

možnosti spoštovanja veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, je priporočeno tekmovanja 

izvajati na več društvenih streliščih. 
 

Za Pokal prijateljstva se tekmuje v vseh kategorijah, kot jih predvideva Pravilnik tekmovanj za Pokal 

prijateljstva. 
 

Izvede se šest (6) kol. 
 

Tekmovanje se izvaja na elektronske ali papirnate tarče. Na papirnate tarče se s puško oddata po dva (2) 

strela v tarčo. 
 

2. Ocenjevanje 
 

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

zagotoviti potrebno opremo tudi za ocenjevanje zadetkov na papirnate tarče. 
 

3. Rezultati 
 

Rezultate ekip in posameznikov je na  posameznih tekmovanjih potrebno voditi na enotnih obrazcih in jih po 

elektronski pošti takoj po končanem tekmovanju poslati Komisarju DL, katere le-ta zbere in jih po vrednosti 

razvrsti v lestvico ter točkuje po Pravilniku tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS. Pri posameznih rezultatih 

se izenačenja razrešujejo po višji zadnji seriji. Tekmovalci, katerih izenačenje se ne razreši po tem kriteriju, 

dobijo enako število točk. 
 

Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek 5 najboljših točkovnih rezultatov. 
 

4. Izvajanje tekmovanja za Pokal prijateljstva 
 

Strelišča, kjer se izvajajo tekmovanja, morajo biti v skladu s pravili ISSF.  
 

Termini za izvajanje tekmovanj za Pokal prijateljstva SZS so določeni v koledarju SZS. Tekmovanje lahko 

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

izvede na več streliščih v regiji.  
 

Zaradi zagotavljanja verodostojnosti tekmovanja, morajo na enem prizorišču nastopiti istočasno tekmovalci 

najmanj dveh članic SZS. Če v eni regiji, zaradi premajhnega števila sodelujočih tekmovalcev tega ni 

mogoče zagotoviti, se morajo pridružiti tekmovanju v drugi regiji. 
 

5. Prijave 
 

Razpisi organizatorjev se za tekmovanja za Pokal prijateljstva SZS ne objavljajo na spletni strani SZS. 

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

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

izvedbe tekmovanja za Pokal prijateljstva SZS. Prijave za 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 5 dni pred tekmovanjem posredoval članicam znotraj regije. 

Kraj in čas izvedbe tekmovanja določijo za to pristojne regijske komisije oz. koordinatorji regij in o tem 

obvestijo vse sodelujoče ekipe po elektronski pošti.  
 

6. Štartne številke 
 

Tekmovalci morajo nositi štartne številke po Pravilniku 
 

7. Sodniki 
 

Domačin tekmovanja mora zagotoviti sodnika s potrjeno licenco. 
 



8. Priznanja 
 

Priznanja za Pokal prijateljstva SZS podeli Strelska zveza Slovenije ob zaključku lige za končne rezultate, 

kot je določeno v Pravilniku o tekmovanju za Pokal prijateljstva SZS. 
 

9. Prijavnina 
 

Glede plačevanja prijavnine se članice SZS dogovorijo znotraj regije, posebej če so izvajalci tekmovanj le 

nekatere članice. Višina prijavnine ne sme presegati prijavnine, kot jo predvideva SZS za turnirje državne 

lige. 
 

10. Promocija 
 

Strelska Zveza Slovenije pred pričetkom DL na družbenih omrežjih najavi napoved izvedbe tekmovanja za 

Pokal prijateljstva. Po zaključku posameznega kola lige pa informacijo ter rezultate s tekmovanj. 
 

11. Gledalci 
 

Prisotnost gledalcev je na tekmovanjih dovoljena z upoštevanjem veljavnih omejitev z odloki vlade RS. 
 

12. Norme in državni rekordi 
 

Norme za državno prvenstvo se dosegajo na vseh kolih pred državnim prvenstvom. 
 

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

13. Preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom 
 

Tekmovalci, ki ne spoštujejo veljavnih omejitev odloka vlade RS in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja 

okužb s koronavirusom, ne morejo nastopiti na tekmovanju. 
 

14. Prehodne določbe 
 

Za vse primere, ki niso izrecno urejeni s temi pravili, se uporabljajo določbe Pravilnika. 

 

 

Ljubljana, 23.09.2021     Komisija za puško, pištolo in samostrel 

       predsednik Bogdan Slanšek    

 

 


