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PREDLOG PROGRAMA DELA REPREZENTANC STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE 

S PUŠKO IN PIŠTOLO V LETU 2022 
 
Leti 2020 in 2021 je zaznamovala svetovna pandemija virusa COVID-19, zato je odpadla večina 
tekmovanj in priprav, ki so bila v programu reprezentance. Nekatera tekmovanja so bila 
odpovedana, nekatera odložena na kasnejši termin in na koncu zopet odpovedana. V sezoni 
2021 smo se tako v prvem tromesečju zbirali na strelišču v Postojni na pripravah (v obliki 
mehurčka z omejenim številom tekmovalcev) in upali na čim hitrejše odprtje strelišč in ponovno 
vračanje na tekmovališča. Nemoteno smo opravili zastavljena testiranja na Fakulteti za šport, ter 
sodelovanje s športnimi psihologi in terapevti. 

 
V upanju, da bodo glavna tekmovanja izvedena, tudi cilji reprezentance ostajajo enaki. Če bodo 
tekmovanja še naprej odpovedana, jih bomo skušali (glede na epidemiološko sliko in v skladu z 
navodili NIJZ-ja) nadomestiti z domačimi tekmovanji, da čim širši krog tekmovalcev obdržimo v 
tekmovalnem pogonu.  
 
Cilji za puško in pištolo v letu 2022 so:  

- pridobiti dve olimpijski kvoti, uspešen nastop na Svetovnem prvenstvu, Evropskih 
prvenstvih, Evropskih igrah, Mediteranskih igrah, Svetovnih pokalih, Velikih nagradah.., 

- cilj mlajših reprezentantov je uspešno nastopanje na Evropskih prvenstvih, Svetovnem 
prvenstvu, uvrstitev v finale EYL.., 

- ohraniti trenutno število strelcev s svetovnim, mednarodnim in perspektivnim razredom ter 
pridobiti nove. Trenutno: SR 2: Dvoršak in Debevec, MR 3: Kuharič, Čeper in Jerovšek ter 
PR 4: Ščuri, Medved, Fevžer in Prezelj. 

- omogočiti tekmovalcem: treninge, tekmovanja, psihološko pripravo, terapije.. 
 

 
a) Načrt udeležbe na posameznih tekmovanjih: 

- SP 10, 25, 50 in 300m, Kairo (EGY), 12.10. – 25.10.2022 
Na SP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli 
zastavljene kriterije SZS.  
 

- EP 25, 50 in 300m, Ignatovo (RUS), 15.8. – 30.8.2022 
Na EP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli 
zastavljene kriterije SZS. V kolikor bodo med mlajšimi in starejšimi tekmovalci zelo 
majhne razlike v doseženih kriterijih, bodo zaradi pridobivanja izkušenj imeli prednost 
nastopa mlajši. 
 

- EP na 10m, Hamar (NOR), 18.3. – 27.3.2022 
Na EP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter posamezniki, ki bodo dosegli 
zastavljene kriterije SZS. V kolikor bodo med mlajšimi in starejšimi tekmovalci zelo 
majhne razlike v doseženih kriterijih, bodo zaradi pridobivanja izkušenj imeli prednost 
nastopa mlajši. 

 
- Svetovni pokali: 

Na SPP bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene kriterije SZS in za katere  
bo strokovni svet ocenil, da se z rezultati lahko borijo za visoko uvrstitev na končni ISSF 
jakostni lestvici za dosego kategorizacije mednarodnega razreda.  
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot 
samoplačniki. V streljanju z malokalibrskim orožjem se dovoli možnost retroaktivnega 
doseganja kriterijev, oziroma uvrstitev v 1/3 uvrščenih tekmovalcev. To pomeni: če 
tekmovalec plača sam, se mu stroški tekmovanja povrnejo v primeru, da doseže kriterij. V 
drugem delu leta se bo udeležba prilagodila glede na prej dosežene rezultate.  
 
SPP Kairo (EGY), 26.2. – 8.3.2022, 
SPP Rio de Janeiro (BRA), 9.4. – 19.4.2022, 
SPP Baku (AZE), 27.5. – 9.6.2022 in 
SPP Changwon (KOR), 9.7. – 22.7.2022 
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- Velike nagrade: 

Na GP bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene kriterije SZS, za katere se 
bo ocenilo, da se z rezultati lahko borijo za visoko uvrstitev na končni ISSF jakostni 
lestvici za dosego kategorizacije mednarodnega razreda.  
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot 
samoplačniki. V streljanju z malokalibrskim orožjem se dovoli možnost retroaktivnega 
doseganja kriterijev, oziroma uvrstitev v 1/3 uvrščenih tekmovalcev. To pomeni: če 
tekmovalec plača sam, se mu stroški tekmovanja povrnejo v primeru, da doseže kriterij. 
 
Osijek (CRO), 15.12. – 19.12.2021, prestavljeno na 18.1. – 22.1.2022, (10m), 
Ruše (SLO), 12.1. – 16.1.2022, (10m) in 
Granada (ESP), 20.5. – 29.5.2022, (10, 25 in 50m). 
 

- Sredozemske igre, Oran, (ALG), 28.6. – 3.7.2022 
Na SI bodo nastopili reprezentanti, ki bodo dosegali kriterije OKS-ZŠZ. 
 

- Mladinski svetovni pokal,  Suhl (GER), 9.5. – 20.5.2022 
Na MlSPP bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli zastavljene kriterije SZS in za 
katere  bo strokovni svet ocenil, da se z rezultati lahko borijo za visoko uvrstitev na končni 
ISSF jakostni lestvici za dosego kategorizacije pespektivnega razreda.  
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot 
samoplačniki. V streljanju z malokalibrskim orožjem se dovoli možnost retroaktivnega 
doseganja kriterijev, oziroma uvrstitev v 1/3 uvrščenih tekmovalcev. To pomeni: če 
tekmovalec plača sam, se mu stroški tekmovanja povrnejo v primeru, da doseže kriterij.  

 
- Evropska liga mladih (EYL) 10m (letnik 2004-2008): 

 
Finale EYL, Budimpešta (HUN), 30.9. – 2.10.2022 
Planirana udeležba ekipe, ki se bo uvrstila v finale EYL. 
 
Kvalifikacije EYL, Innsbruck (AUT), 27.5. – 29.5.2022 
Za uvrstitev v kvalifikacije mora ekipa doseči eliminacijski rezultat za uvrstitev v 
kvalifikacije. Eliminacije je potrebno izpeljat med 1.1. – 31.3.2022 (obvezna udeležba 
dveh držav). Planirana udeležba ekipe s puško in pištolo.  
 

- Univerzijada, Chengdu (CHN), 27.6. – 1.7.2022 
Planirana udeležba medaljistov iz univerzitetnega DP. Sredstva za udeležbo na 
tekmovanju dajo univerze in tekmovalci sami. SZS bo pokriva udeležbo trenerja – vodjo 
reprezentance. 
 

- Evropski pokal na 300m in 25m; 
Finale Evropskega pokala na 300m, Zagreb (HRV), 26.9. – 30.9.2022.  
Planirana je udeležba tekmovalcev, ki se bodo uvrstili v finale Evropskega pokala z 
orožjem na 300m in vodje reprezentance. 
 
Evropski pokali z orožjem na 300m: 
Aarhus (DEN), 20.6. – 26.6.2022 in 
Zagreb (HRV), 18.7. – 22.7.2022. 
 
Finale Evropskega pokala 25m 2022, Lizbona (POR) 23.9. - 25.9.2022 
Planirano je, de se tekmovanja udeleži Jože Čeper, ki s je v finalu 2021 že pristreljal 
vozovnico, in vsi, ki se bodo v sezoni 2022 na posamičnih pokalih uvrstili v finale, ter 
njihov trener. 

 
Evropski pokali z orožjem na 25m: 
Suhl (GER), 20.5. – 22.5.2022, 
Aarhus (DEN), 10.6. – 12.6.2022, 
Tallinn (EST), 8.7. – 10.7.2022 (samoplačniško) in 
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Rečica pri Laškem (SLO), 2.9. – 4.9.2022. 
 
Nastopili bodo posamezniki in ekipa, ki bodo dosegli kriterije SZS. 
Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih kriterijev se lahko udeležijo tekmovanja kot 
samoplačniki. 
 

- Mednarodna tekmovanja: 
MT Trzin (SLO) 10m, 8.1. – 9.1.2022,  
Planirana je udeležba ekipe na kategorijo, ki jim nastop na tekmovanju omogoči SZS.  
 
MT H&N München (GER) 10m, 25.1. – 30.1.2022, 
Planirana je bila udeležba vseh ekip (članov/članic in mladincev/mladink), ki bodo izpolnili 
kriterij SZS, trenerjev in vodje reprezentance, ki jim nastop na tekmovanju omogoči SZS. 
Tekma se upošteva kot potrditev nastopa za EP 10m. Tekmovalci, ki ne bodo imeli 
izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki. 
 

- MT na 10, 25 in 50m, ki bodo v naši okolici-regiji (na koledarju SZS in ESC) 
Planirana je udeležba tekmovalcev, ki bodo izpolnili kriterij SZS, trenerjev in vodje 
reprezentance, ki jim nastop na tekmovanju omogoči SZS. Tekmovalci, ki ne bodo imeli 
izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki. 
- MT Smederevo (SRB) (kadeti in mladinci, puška in pištola 10m), 
- MT Zagreb (HRV) (povrnitev štartnine tekmovalcem, ki dosežejo B kriterijski rezultat  
- puška in pištola 10m), 
- MT Beograd (SRB) (povrnitev štartnine tekmovalcem, ki dosežejo B kriterijski rezultat  
- puška in pištola 10m), 
- MT Wroclaw (POL) (puška in pištola člani, poudarek na 25 in 50m),  
- MT Berlin (GER), (puška in pištola, poudarek na 25 in 50m), 
- MT in SU Plzen (CZE) (puška in pištola člani 10, 25 in 50m), 
- GP Osijek (HRV) (puška in pištola 25 in 50m), 
- GP Novi Sad (SRB) (puška in pištola, 10, 25 in 50m), 
- »Petkova MK liga« - pištolo 25m v Rečici pri Laškem (pomoč klubom za mladince in 

kadete s strelivom za trening) in 
- ostala MK tekmovanja, če bomo predvideli, da jih reprezentanca potrebuje. 

 
- Dvoboj s Hrvaško na 10m, Sloveniji, 12.3.2022,  

Planirana je udeležba ekip v vseh kategorijah, trenerji in vodja reprezentance, ki jim 
nastop omogoči SZS. 
 
Glede na plan udeležbe na posameznih tekmovanjih, se lahko število nastopajočih po 
spolu, kategorijah in tudi disciplinah spremeni glede na dosežene kriterijske rezultate. 

 
b) Priprave reprezentance na 10m, 25m, 50m in 300m bomo izvajali tako v pripravljalnem 

kot v  tekmovalnem obdobju z okvirnimi datumi: 
- skupne priprave reprezentance za EP 10m bomo izvedli: 10.2. in 13.2.2022 in 10.3. – 

13.3.2022.  
- skupne priprave reprezentance za EP pištola 25m se bodo izvajale v Rečici pri Laškem in 

na 50 za puško in pištolo se bodo izvajale v Ljubljani. V zimskem času bomo poskusili 
zagotoviti treninge v zaprtih streliščih. Za puško bomo izvedli treninge v Dornbirnu v 
Avstriji; okvirna termina; 14.12. – 18.12.2022 in 11.1. – 15.1.2022. Za pištolo 25m se 
dogovarjamo s Poljaki.   

- SV bo finančno pokrivala priprave 300m (strelivo, kombi, orožje) na 300m v Zagrebu ali 
Lienzu pred SP in EP. 

- datume mesečnih priprav članske, mladinske in kadetske širše reprezentance bomo 
določili glede na proste termine po koledarju SZS (med ligami in MT tekmovanji) - ob 
petkih popoldan bi bil predviden zbor, priprave se zaključijo v nedeljo popoldan; od 
januarja do marca ter od oktobra do decembra. 
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Glede na to, da je strelišče za zračno orožje 10m in orožje 50m na razpolago v Ljubljani in 
Kidričevem, se bodo skupne priprave prvenstveno odvijale v Ljubljani. Za pištolo 10, 25m se 
bodo priprave odvijale v Rečici pri Laškem. Reprezentantom in mladim tekmovalcem bomo 
financirali uporabo strelišča. 
Priprave in dnevna povračila stroškov tekmovalcem in trenerjem bodo prilagojene finančnim 
zmožnostim SZS.  
 

e)   Tekmovanja za izbor reprezentance 2022 so naslednja:  
   
Za nastop na SP 10, 25, 50 in 300m Kairo (EGY): 

- rezultati zadnjih treh mesecev pred tekmovanjem z zračnim orožjem po koledarju 
SZS/ESC/ISSF, izbrali bomo najboljše štiri rezultate s tekmovanj (MT, GP, EP) in 
izračunali povprečje, ki mora dosegati B kriterij.  

- rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone po koledarju 
SZS/ESC/ISSF za 25, 50 in 300m (DP, MT in EP) 3-krat B kriterij.  

 
Za nastop na EP 10m Hamar (NOR): 

- rezultati zadnjih treh mesecev pred tekmovanjem po koledarju SZS/ESC/ISSF, 
izbrali bomo najboljše štiri rezultate s tekmovanj in izračunali povprečje, ki mora 
dosegati B kriterij. V kolikor ne bo dovolj tekmovanj bomo naredili izbirno 
tekmovanje (tri tekmovanja v dveh dneh, med 5.2. in 13.2.2022).      

 
Za nastop na EP 25, 50 in 300m Ignatovo (RUS): 
      -    rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone po koledarju  
           SZS/ESC/ISSF za 25, 50 in 300m, ki mora dosegat 3-krat B kriterij. Večji poudarek  
           na rezultatih zadnjih tekem. 
 
Za nastop na SPP izven Evrope in Baku: 

- rezultati zadnji treh mesecev pred tekmovanjem z zračnim orožjem po koledarju 
SZS/ESC/ISSF, izbrali bomo najboljše štiri rezultate s tekmovanj (DP, MT, GP, 
EP) in izračunali povprečje, ki mora dosegati A kriterij.  

- 25 in 50m: rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone (DP, MT in 
EP) 2-krat A kriterij. Lahko je tudi kombinacija doseženih kriterijev, obvezen en A 
kriterij ter dosežena dva B kriterija, ki štejeta za en A kriterij. 

 
Za nastop na SSP Kairo (EGY): 

- rezultati zadnjih treh mesecev pred tekmovanjem z zračnim orožjem po koledarju 
SZS/ESC/ISSF, izbrali bomo najboljše štiri rezultate s tekmovanj (MT, GP, EP) in 
izračunali povprečje, ki mora dosegati B kriterij.  

- rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone po koledarju 
SZS/ESC/ISSF za 25, 50 in 300m (DP, MT in EP) 3-krat B kriterij.  

 
Za nastop na GP v Evropi 10m: 

- rezultati zadnjih treh mesecev pred tekmovanjem z zračnim orožjem po koledarju 
SZS/ESC/ISSF, izbrali bomo najboljše štiri rezultate s  tekmovanj in izračunali 
povprečje, ki mora dosegati B kriterij.  

- 25 in 50m: rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone (DP, MT in 
EP) 3-krat B kriterij.  

 
 Za nastop na GP izven Evrope vse discipline: 

- rezultati zadnjih treh mesecev pred tekmovanjem z zračnim orožjem po koledarju 
SZS/ESC/ISSF, izbrali bomo najboljše štiri rezultate s tekmovanj (MT, GP, EP) in 
izračunali povprečje, ki mora dosegati A kriterij.  

- 25 in 50m: rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone (DP, MT in 
EP) 2-krat A kriterij. Lahko je tudi kombinacija doseženih kriterijev, obvezen en A 
kriterij ter dosežena dva B kriterija, ki štejeta za en A kriterij. 
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 Za nastop na MT vse discipline: 

- rezultati zadnjih treh mesecev pred tekmovanjem z zračnim orožjem po koledarju 
SZS/ESC/ISSF, izbrali bomo najboljše štiri rezultate s tekmovanj in izračunali 
povprečje, ki mora dosegati B kriterij. 

- rezultati tekoče sezone, sezone 2020 ter pretekle sezone po koledarju 
SZS/ESC/ISSF za 25 in 50m, ki mora dosegat B kriterij vsaj 3-krat. 

               
A kriterijske rezultate za SPP izven Evrope ter Baku in GP (izven Evrope) 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 SP 20, 25, 50 in 300m, EP 10m, EP 25, 50 in 300m, GP, EC in MT. 
Kriterij bo potrebno potrditi v skladu s Programom dela reprezentanc. Prednost bodo imeli 
tisti tekmovalci, ki bodo večkrat potrdili kriterij. 

 
Kriteriji za izbor reprezentantov se oblikuje na podlagi uvrstitve, ki prinašajo kategorizacijo po 
sistemu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Na podlagi tega se 
opravlja analiza preteklih tekem, na podlagi katere pridemo do kriterijev. Glede na rezultatski 
kriterij, resnost, predanost, motiviranost in discipliniranost; rezultati in forma morajo biti 
naraščajoči. 
 
Po zaključenih kriterijskih tekmovanjih se bo določila reprezentanca. Mesec dni pred 
tekmovanjem bo SZS potrdil udeležence tekmovanja in jih obvestil o nastopu na tekmovanju. 
Strelci, ki ne bodo imeli doseženih kriterijev, se bodo razvrščali po povprečnem rezultatu 
določenih tekmovanj iz programa. Z najbolje uvrščenim tekmovalcem na lestvici bomo 
naredili ekipo, če bomo videli, da lahko tako dosežemo dobro ekipno uvrstitev.  
V kolikor si želite nastopiti na tekmovanju (SSP, GP, MT..) kot samoplačniki, boste po  
pripravljeni finančni konstrukciji tekmovanja obveščeni o višini stroškov na želenem 
tekmovanju in ostalih posebnostih (vize, prijava orožja, letalske karte..). Na EP in SP ne 
more nihče nastopiti kot samoplačnik. 

 
f)    Razvojni cilji: 
Z Inštitutom za šport, športnimi psihologi, fizioterapevti smo dogovorjeni za opravljanje 
storitev s športniki. Vsem inštitucijam bomo poslali najavo merjencev. Odločili smo se, da 
bodo merjenci mlajši, ker menimo, da je potrebno narediti spremembo v razvojnem pomenu. 
Premik v uspešnosti vidimo v sodelovanju z drugimi športnimi vejami, zato je potrebno mlade 
tekmovalce (kadete, mladince) spodbujati k delu s športnimi psihologi. Nadaljevali bomo z 
meritvama na Inštitutu za šport za ugotavljanje pripravljenosti športnikov v določenem 
obdobju leta: izometrične meritve jakosti iztegovalk in upogibalk trupa, saj gre za dolgotrajne 
statične obremenitve, ter meritve ravnotežja s pomočjo Scatta.  
Trenerjem bomo omogočili Scatt delavnico. V veliki meri vidimo še veliko manevrskega 
prostora v skupnih treningih in sami angažiranosti tekmovalcev. 
 
g) 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, se posvetuje s Trenersko komisijo SZS in Strokovnim svetom SZS, končno 
potrditev pa 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, 11.11.2021     Vodja reprezentance za puško in pištolo  
        Andreja Vlah
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Kriteriji SZS 2022: rezultat, resnost, predanost, motiviranost, discipliniranost in forma – naraščajoča. 
 

  
B. kriteriji  
za nastope na  
SP, EP, GP, EC in MT tekmovanja 

A. kriteriji  
za nastope na SPP (izven Evrope 
in Baku) in GP (izven Evrope)   

 ZRAČNA PUŠKA 10m 
 Člani 623,7 626,7 
 Članice 623,4 626,4 
 Mladinci 621,4 

 
 

 Mladinke 622,2  
 ZRAČNA PIŠTOLA  10m 
 Člani 572 575 
 Članice 567 570 
 Mladinci 564  
 Mladinke 560  
 * PUŠKA 50m leže 
 Člani 622,2  
 Članice 621,6  
 Mladinci 617,1  
 Mladinke 613,8  
 PUŠKA 50m trojni položaj 
 Člani 1.168 1.171 
 Članice 1.165 1.168 
 Mladinci 1.145  
 Mladinke 1.145  
 * PIŠTOLA  50m 
 Člani 540  
 Mladinci 532  
 PIŠTOLA  25m 
 Članice 573 576 
* Mladinke 560  
* Mladinci 570  
 HITROSTRELNA PIŠTOLA  25m 
 Člani 566 569 
* Mladinci 550  
 * STANDARDNA PIŠTOLA  25m 
 Člani/Članice 561  
 Mladinci/Mladinke 554  
 * PIŠTOLA S SREDIŠČNIM VŽIGOM  25m 
 Člani 574  
 * PUŠKA 300m leže 
 Člani 592  
 Članice 586  
 * PUŠKA 300m trojni položaj 
 Člani 1.164  
 Članice 1.137  
 * STANDARD PUŠKA 300m  
 Člani/Članice 575  

 
A. kriteriji so za nastope na SPP (izven Evrope in Baku) in GP (izven Evrope). Upoštevani so veljavni 
kriteriji OKS–ZŠZ za kategorizacijo za športnika mednarodnega razreda v članski konkurenci. 
 
B. kriteriji je potrebno doseči za nastope na SP, EP, SPP (Kairo), GP, EC in MT tekmovanja. 
Upoštevani so veljavni kriteriji OKS-ZŠZ za kategorizacijo za športnika mednarodnega razreda v 
članski konkurenci in za kategorizacijo perspektivnega razreda v mladinski konkurenci. 
 


