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Tekmovalni in klasifikacijski pravilnik 2019
1. člen
Tekmovalni in klasifikacijski pravilnik določa aktivnost članov posameznikov in društev
Slovenske zveze za dinamično streljanje (v nadaljevanju SZDS) in njihovo razvrstitev v
tekmovalne klasifikacije in skupine, njihove dolžnosti in možnosti nastopanja na tekmovanjih
za pokalno prvenstvo oz državnega prvaka SZDS Slovenije (v nadaljevanju PP oz DP).
2. člen
Polnopravni član posameznik (v nadaljevanju član) je aktiven, če ima opravljen varnostni
tečaj SZDS in poravnano članarino najkasneje do 6. 9. 2019.
Podporni član posameznik (v nadaljevanju podporni član) je aktiven, če ima opravljen
varnostni tečaj SZDS in poravnano članarino najkasneje do 6. 9. 2019.
3. člen
Letna članarina za člana v letu 2019 znaša 150€ (5 tekem za PP in 1 tekma za DP) in se
poravna na transakcijski račun SZDS.
Članarina se lahko poravna v enem ali največ 5 enakih obrokih. Roki za obročno odplačilo
letne članarine so 3. 4., 3. 5., 30.5, 5.7 in 6. 9. 2019. Zadnji obrok mora biti poravnan
najkasneje do 6. 9. 2019.
Letna članarina za podpornega člana v letu 2019 znaša 90€ (3 tekme za PP po izbiri, brez
tekme za DP) in se poravna na transakcijski račun SZDS.
Članarina za podpornega člana se lahko poravna v enem ali največ 3 enakih obrokih. Roki
za obročno odplačilo so najkasneje en dan pred tekmo na kateri se podporni član odloči
udeležiti, ali najkasneje do 6.9.2019.
4. člen
Član in podporni je upravičen do izdaje potrdila o sodelovanju na tekmovanjih pod okriljem
SZDS, če izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je odstrelil že vsaj dve (2) tekmi.
5. člen
Člani, ki opravijo varnostni tečaj SZDS, imajo izpolnjene pogoje za nastopanje na
tekmovanjih pod okriljem SZDS. Člani brez opravljenega varnostnega tečaja imajo pravico
nastopiti na tekmovanju pod okriljem SZDS enkrat (prvič) pod nadzorom aktivnega
tekmovalca iz lastnega strelskega društva ali sodnika SZDS. Za udeležbo na drugem
tekmovanju morajo opraviti varnostni tečaj.
6. člen
Člane se na koncu tekmovalne sezone razvrsti v točkovanju za PP.
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7. člen
Člani in podporni člani so razvrščeni v tekmovalne skupine glede na vrsto orožja, ki ga
uporabijo na prvem tekmovanju, katerega se udeležijo v tekočem koledarskem letu.
Člani in podporni člani SZDS so glede na dosežen rezultat odstreljene klasifikacije ali
razvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone razvrščeni v naslednje klasifikacije:
• novinec (novice),
• dober strelec (marksman),
• ostrostrelec (sharpshooter),
• strokovnjak (expert),
• mojster (master) in
• izredni mojster (distinguished master).
Na tekmah za PP se podeli tri medalje po posamezni klasifikaciji tekmovalcev in posamezni
skupini orožja ter medalje za: najboljši mladinec (high junior), najboljša dama (high lady),
najboljši senior (high senior), najboljši vojak (high military), najboljši policaj (high law
enforcement) in najbolj natančen strelec tekmovanja (most accurate).
Na tekmah za PP v skupini OPEN se podeli tri medalje na skupino – brez posameznih
klasifikacij (časi posameznikov doseženi v skupini OPEN se ne bodo upoštevali v skupnih
rezultatih ekip).
Na tekmi za DP se podeli tri medalje za posameznike po skupinah (SSP, ESP, CDP, ESR,
SSR, OPEN) in tri medalje za ekipe (časi posameznikov doseženi v skupini OPEN se ne
bodo upoštevali v skupnih rezultatih ekip).
V skupini novinec (novice) se ne podeljuje medalj.
Tekmovalne skupine, pogoji in časovni okvirji klasifikacije so predpisani v Pravilih streljanja
Slovenske zveze za dinamično streljanje, veljavnih od 1. 1. 2019.
8. člen
Klasifikacija člana in podpornega člana za tekočo tekmovalno sezono se izvrši na osnovi
zadnje odstreljene klasifikacije, oziroma na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih za
PP.
Pred prvo tekmo za PP se objavi seznam napredovanj, enako se objavi seznam napredovanj
po 2. tekmi za PP. Po 2. tekmi napredovanja v tekočem tekmovalnem letu niso več mogoča.
9. člen
Član in podporni član doseženo klasifikacijo zadrži dokler je aktiven. V klasifikaciji ne more
nazadovati, razen če zamenja tekmovalno skupino oziroma orožje.
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10. člen
Podatke o doseženih rezultatih klasifikacij hrani SZDS v svojem arhivu za potrebe vodenja
rezultatov DP za posamezne strelske sezone.
11. člen
Člani in podporni člani, ki se prvič udeležijo tekmovanja pod okriljem SZDS, so razvrščeni v
klasifikacijo novinec (novice).
12. člen
V ekipnem tekmovanju za naslov državnega prvaka lahko sodelujejo društva ali skupine
posameznikov (v nadaljevanju ekipe) s poravnano članarino za tekoče koledarsko leto.
13. člen
Članarina za posamezno društvo - ekipo za tekoče koledarsko leto znaša 50€ in se poravna
na transakcijski račun SZDS. Ekipa pred začetkom tekmovalne sezone prijavi za
tekmovanje tri do šest tekmovalcev. Ekipa ima možnost na tekmovanje prijaviti tudi dve
ekipi s tremi tekmovalci. Pred pričetkom tekmovanja mora ekipa navesti imena tekmovalcev
za ekipo A in imena tekmovalcev za ekipo B. V točkovanju za DP sodeluje samo ekipa A, na
posameznem tekmovanju pa sta na rezultatih uvrščeni obe ekipi. Društvo - ekipa se v
razvrstitvi za DP vodi od dneva plačila članarine.
14. člen
Prehajanje tekmovalcev iz ekipe v ekipo ni dovoljeno in se kaznuje z odvzemom točk
na posameznem tekmovanju, kjer se tak primer zgodi. Ekipa se med letom lahko
dopolni do polnega števila (šest tekmovalcev). Tekmovalec, ki ekipo dopolni, pred tem
ne sme tekmovati v drugi ekipi.
15. člen
Točke za PP v posamezni skupini in klasifikaciji se podelijo tako, kot je navedeno v spodnji
tabeli:
Doseženo mesto
Točke za PP
Doseženo mesto
Točke za PP
1.
100
11.
60
2.
90
12.
58
3.
85
13.
56
4.
80
14.
54
5.
75
15.
52
6.
70
16.
50
7.
68
17.
49
8.
66
18.
48
9.
64
19.
47
10.
62
20.
46
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Tekmovalec, ki se prvič udeleži tekmovanj kot novinec, prejme eno (1) točko.
Tekmovalec, ki tekmovanja ni končal (diskvalifikacija, poškodba, okvara orožja, …), prejme
eno (1) točko.
Tekmovalec, ki se tekmovanja ni udeležil, prejme nič (0) točk.
16. člen
Za naslov pokalnega prvaka se točkujejo štiri (4) tekme od petih (5) pokalnih tekem v sezoni.
V primeru, da imata dva ali več članov v isti kategoriji in isti klasifikaciji, po zaključenem PP,
enako število doseženih točk, se upošteva kateri član je imel več zmag, več drugih mest, več
tretjih mest, manj točk navzdol .
17. člen
V primeru prekinjene ali nedokončane tekme (vremenske razmere, nezgoda, višja sila, …),
se le ta razveljavi in ne šteje v točkovanje za PP. Če je možnost organizirati nadomestno
tekmo, le ta šteje v točkovanje za PP. Če te možnosti ni, štejejo v točkovanje za PP ostale
izvedene tekme.
18. člen
Točke za PP v ekipni konkurenci se podelijo tako, kot je navedeno v spodnji tabeli (časi
posameznikov doseženi v skupini OPEN se ne bodo upoštevali v skupnih rezultatih ekip):
Doseženo mesto
Točke za PP
Doseženo mesto
Točke za PP
1.
200
11.
120
2.
180
12.
116
3.
170
13.
112
4.
160
14.
108
5.
150
15.
104
6.
140
16.
100
7.
136
17.
98
8.
132
18.
96
9.
128
19.
94
10.
124
20.
92
Ekipa, ki je bila diskvalificirana, prejmejo eno (1) točko. Ekipa, ki se tekmovanja ni udeležila,
prejme nič (0) točk.
Ekipa
SZDS
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