Poročilo Predsednika in Regionalnega Direktorja SZPS za leto 2016
Pozdravljeni člani,
Predsedstvo se je v letu 2016 sestalo na petih sestankih predsedstva, 1. Korespondenčnem in
enem izrednem, kjer smo obravnavali in se dogovarjali o različnih stvareh.
Izvedli smo pokalno prvenstvo z 6 tekmovanji z pištolo, 1. z puško in 1. s šibernico, česar se
je udeležilo lepo število tekmovalcev iz Sloveniji ter tujine.
Uspešno smo pripravili dokumentacijo za vpis v OKS, kamor smo bili tudi sprejeti.
Bil sem na sejmu IWA 2016 kjer sem opravil sestanek z različnimi predstavniki IPSC,
dogovoril sem se z podjetjem LOS d.o.o., za podporo tekmovalcem pri cenejšem nakupu
krogel za pripravo na Svetovno prvenstvo Francija 2017 v pištoli.
Pripravil in realiziral sodelovanja SZPS s podjetji Perunika varnost d.o.o., Proarmis
d.o.o.,Trgovina Tarča, na zaključni slovstvnosti smo vsem predali zahvale s sliko
reprezentantov.
Dogovorili smo se z različnimi podjetji, ki ponujajo ugodnosti članom in strelcem SZPS v
obliki popustov, ki pa smo jih uvrstili v rubriko Ugodnosti za člane SZPS .

European Handgun Champinship IPSC 2016
Na Europsko prvenstvo v pištoli je odpotovalo kar 20 Slovenski predstvnikov, 18
tekmovalcev ter 2 sodnika, ki sta tudi tekmovala. Iz EHC-ja smo prinesli 3 medalje, Ekipa
stadnard senior je dosegla 3 mesto, ekipa klasike je dosegla 3. Mesto ter posamezno sem
dosegel 3. Mesto v klasični diviziji. Strelce smo opremili z dresi ter jim nudili pomoč pred in
med tekmovanjem. Nekaj dresov so pokrili sponzorji.
Štirje tekmovalci so dosgli mejo 80% ali več na zmagovalca, zato jim je tudi zveza povrnila
stroške prijavnine.
Rezultati:
http://www.ipscmatches.org/2016ehc/results/

Austral Asia 2016 Handgun
Udeležil sem se kot tekmovalec tudi lev. 4 tekmovanja v Indoneziji, kjer sem spoznal veliko
strelcev in delegatov IPSC iz različnih držav. Dosegel sem 5 mesto v klasični diviziji.
Rezultati:
http://www.winmss.com/stats/match

Bil sem tudi prisoten na generalni skupščini organizacije IPSC, kjer so se določevala
prihodnja tekmovanja, popravki pravil,…
Zapisnik skupščine: http://www.ipsc.org/pdf/genasm40.pdf
Preko celega leta sem sodeloval z RD-ji, največ v smislu potrjevanja naših tekmovalcev za
udeleţbo na tekmovanjih nivoja III in pridobitvijo dodatnih slotov za prihajajoča svetovna
prvenstva puka Moskva 2017 in pištola Francija 2017.
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