Pravila izvajanja varnostnih izpitov IPSC pri SZPS
(zadnja spr.: 27. marec 2013)

1. Varnostne izpite smejo izvajati le VARNOSTNI INŠTRUKTORJI SZPS (v nadaljevanju V.I.) z
veljavno licenco I. ali II. reda. Varnostni izpiti so veljavni, če se izvajajo po teh pravilih in s
predhodnim soglasjem koordinatorja.Brez predhodnega soglasja koordinatorja ni dovoljeno izvajanje
varnostnih izpitov.
2. Za neposreden nadzor nad V.I. in izvajanjem varnostnih izpitov je pristojna NROI (odgovorna
oseba je predsednik NROI, ki je tudi koordinator, če ne imenuje drugega).
3. V.I. se lahko o datumu in kraju izvajanja varnostnih izpitov dogovori neposredno s predstavnikom
kandidatov ali pa datum, kraj in izvajalca določi NROI glede na evidentirane potrebe. Če se V.I. o
izpitih dogovarja sam, mora udeležbo na izpitih omogočiti tudi drugim evidentiranim prijavljenim
kandidatom. Če se varnostni izpiti izvajajo na strelišču, ki ni registrirano kot civilno strelišče, je
upravitelj strelišča dolžan zagotoviti, da je to urejeno po zakonu in kandidatom ne sme zaračunati
najema ali uporabe strelišča. Če kraj in izvajalca izpitov določi NROI, se kandidatom ne sme
zaračunati dodatnih stroškov.
4. Od kandidatov, ki pristopajo k varnostnim izpitom se pričakuje obvladovanje orožja, poznavanje
osnovnih pravil varnega ravnanja in osnovnih streliških ukazov IPSC.
5. Vsak V. I., ki sam organizira varnostne izpite, je dolžan koordinatorja o datumu varnostnih izpitov
obvestiti vsaj štirinajst (14) dni pred datumom, ki ga je predvidel za izvajanje izpitov. Hkrati lahko
predlaga inštruktorja soizvajalca.
6. Koordinator pošlje V.I. takoj, ko je obveščen o datumu izvajanja izpitov, po en izvod testne pole v
dveh verzijah s priloženimi rešitvami in ocenjevalnim kriterijem in pravila izvajanja izpitov, če
materiala V.I. še ni prejel oz. če so nastopile spremembe. Koordinator lahko potrdi soizvajalca,
imenuje drugega in/ali hkrati lahko določi V.I., ki bo kontrolor.
7. V.I. morata vsem kandidatom zagotoviti enake pogoje, z vsemi mora v skladu s sodniško etiko
ravnati enako, brez vsake diskriminacije ali protekcije.
8. Vsi kandidati plačajo kotizacijo za varnostni izpit pred samim začetkom predavanj v višini, ki jo
določi predsedstvo SZPS (40 EUR na račun zveze št.: SI56 0201 3026 1525 787, namen: varnostni
izpit, kar varnostnemu inštruktorju dokažejo s predložitvijo potrdila o vplačilu. V.I. pripada nagrada v
višini 16 EUR na kandidata, če sta V.I. dva, pripada vsakemu po 8 EUR/ kandidata).
9. V.I. je dolžan kandidate, preden ti pristopijo k reševanju teoretičnega dela izpita, s predavanjem
seznaniti s povzetkom trenutno veljavnih pravili IPSC (teoretično in praktično), s posebnim
poudarkom na pravilih IPSC, ki neposredno zadevajo varnost. Predavanje mora vsebovati praktični
prikaz tekmovalčevega odzivanja na streliške ukaze.
10. Teoretični del izpita bo vseboval vsaj dvajset (20) vprašanj. Za uspešno opravljen teoretični del
izpita se šteje, če je pravilnih vsaj 75% vseh odgovorov (odvisno od testnih pol in kriterija).
11. K praktičnemu delu izpita kandidat, ki teoretičnega dela ni zadovoljivo opravil, ne sme pristopiti.
Kandidat se lahko v tem primeru ponovno prijavi šele na naslednji tečaj in izpite.
12. V.I. mora poskrbeti in zagotoviti, da se praktični del izpitov opravi varno, v skladu z vsemi pravili
praktičnega streljanja IPSC.
13. Praktični del izpita mora V.I. izvajati z vsakim kandidatom posebej, s posebnim poudarkom na
varnosti.

14. Tako za V.I., kot za kandidate je obvezna uporaba zaščitne opreme za vid in sluh.
15. Praktični del varnostnega izpita naj zajame toliko izstreljenih nabojev (priporočljivo vsaj 20; ni
potrebno, da vsak kandidat izstreli enako število nabojev), da se V.I. lahko prepriča o varnem in
pravilnem ravnanju kandidata (poudarek: varna smer, sprožilni prst, varovalke, obvladovanje
orožja, poznavanje in razumevanje ukazov...).
16. Praktični del izpita naj poleg standardne vaje, vsebuje tudi terensko progo - gibanje (obvezno z
uporabo streliva), tekom katerega V.I. ves čas spremlja in nadzoruje varno in pravilno ravnanje
kandidata.
17. V.I. mora med izvajanjem praktičnega dela izpita vso pozornost posvetiti ravnanju kandidata in ne
zadetkom na tarčah.
18. Če V.I. ugotovi, da ravnanje kandidata med izvajanjem praktičnega dela izpita ni v skladu s pravili
ga na to opozori, če pa je to ravnanje nevarno (dejanje, ki bi po pravilih IPSC pomenilo izključitev s
tekme oz. DQ) ga mora takoj ustaviti in mu preprečiti nadaljevanje. Kandidat v tem primeru
varnostnega izpita ni opravil.
19. Tarče naj ne bodo postavljene predaleč (10 do 15 m).Če kandidat zgreši tarče z več kot 50%
izstreljenih krogel, izpita ni opravil.
20. Če V.I. odloči, da kandidat ni opravil izpita, le ta nima možnosti pritožbe. Če kandidat ni
zadovoljivo opravil praktičnega dela, se sme na tečaj ponovno prijaviti šele čez 30 dni.
21. V.I. nosi moralno odgovornost za morebitno nevarno ravnanje svojih kandidatov na tekmovanjih v
prihodnosti, zato naj bo pri svojem delu natančen in strog.
22. V roku enega tedna po končanih varnostnih izpitih mora V.I. koordinatorju poslati (ali izročiti)
rešene izpitne pole in poročilo o rezultatih. Hkrati posreduje fotografije kandidatov (velikost za os.
izk. ali v ustrezni el. obliki), ki jih je do tega časa prejel.
23. V.I. je dolžan voditi lastno evidenco opravljenih varnostnih izpitov.
24. Če varnostni izpiti niso plačani, če V.I. v roku ne izroči rešenih pol ali poročila o rezultatih,
varnostni izpiti niso veljavni!
25. Vsak kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del varnostnega izpita dobi od SZPS
izkaznico - potrdilo o opravljenem varnostnem izpitu, ki je pogoj za udeležbe na vseh IPSC
tekmovanjih pod njenim pokroviteljstvom, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Koordinator
zagotovi, da se izkaznice lahko prevzamejo na prvem pokalnem tekmovanju, 14 dni po prejetem
poročilu in fotografijah. Kandidati, ki oddajo fotografijo z zamudo, dobijo izkaznice šele, ko se te
tiskajo naslednjič.
(sprejeto: 9. januar 2003, spremembe: 17. februar 2007, 3. julij 2007, 31. januar 2009, 27. marec
2013, zadnja sprememba 20.03.2016)
predsednik SZPS, Robert Černigoj

