
(PREDLOG) 
PRAVILNIK O DRŽAVNI REPREZENTANCI, SPONZORSTVU IN DONATORSTVU SLOVENSKE ZVEZE ZA 

PRAKTIČNO STRELSTVO 
 
Ta pravilnik se v zvezi z državno reprezentanco nanaša na tekmovanja IV. ali V. stopnje, izvedena                
pod okriljem IPSC, ki se jih udeležijo tekmovalci, člani SZPS. Poglavje o sponzorstvu in donacijah               
velja za vsa sponzorska in donatorska sredstva, ki jih prejme SZPS.  
 

UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Vsak registriran tekmovalec, član SZPS, ki se želi udeležiti IPSC tekmovanja v tujini lahko zahteva               
potrdilo o članstvu IPSC Slovenija, za potrebe udeležbe na tekmovanju. Zahtevo mora podati             
regionalnemu direktorju vsaj 14 dni pred pričetkom tekmovanja. Regionalni direktor izda ustrezno            
potrdilo, če ima matično društvo tekmovalca poravnane vse obveznosti do SZPS in če ne obstajajo               
drugi utemeljeni zadržki glede udeležbe tekmovalca na določenem tekmovanju. 
 

1. člen 
Vsak registriran tekmovalec, član SZPS, ki se želi udeležiti tekmovanja III. stopnje v tujini              
lahko zahteva potrdilo o članstvu IPSC Slovenija, za potrebe udeležbe na tekmovanjih.            
Zahtevo mora podati regionalnemu direktorju vsaj 14 dni pred pričetkom tekmovanja. 
 

REPREZENTANCA 
 

2. člen 
 
Selektor sestavi reprezentanco v najkrajšem možnem času, najkasneje pa 14 dni po objavi uradnih              
rezultatov pokalnega prvenstva za posamezne discipline oziroma 14 dni po prejemu dodeljenega            
števila rež (slot ) za določeno tekmovanje, če teh ob objavi uradnih rezultatov še ni bilo.  
Sestavo reprezentance, vključno s sestavo ekip potrdi predsedstvo SZPS. 
 
Selektor opravlja korespondenco in ostalo komunikacijo z reprezentanti in potencialnimi          
reprezentanti neposredno.  
 

3. člen 
 
Reprezentanca se izbira preko sistema nabiranja točk. Točke so enake skupnemu odstotku            
uvrstitve na tekmovanjih pokalnega prvenstva SZPS preteklih dveh sezon po posameznih           
disciplinah (pištola/risanica/šibrenica) in posameznih tekmovalnih skupinah. Reprezentanca je        
sestavljena iz tekmovalcev, ki jih izbere selektor na podlagi pridobljenih točk v preteklih dveh              
sezonah in ostalih okoliščin, ki vplivajo na sestavo reprezentance. Tekmovalci iste tekmovalne            
skupine z višjim številom točk imajo prednost pred tekmovalci z nižjim številom točk. 
 

4. člen 
 
Reprezentant mora v pretekli sezoni dosegati ali presegati minimalen predpisan odstotek ključnega            
faktorja*. Ključni faktor se določi tako, da po točkovniku, vodilne tekmovalce vseh tekmovalnih             
skupin primerjamo med seboj. Tekmovalec s ključnim faktorjem je tisti, ki ima najvišji ustrezno              
korigiran** faktor zadetkov in je vezan na njegovo tekmovalno skupino. Za potrebe nadaljnega             
izračunavanja uporabljamo njegov faktor kot ključni faktor. Če je tekmovalec, ki se primerja, v isti               
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tekmovalni skupini, kot tekmovalec s ključnim faktorjem, preračun ni potreben (velja ustrezen            
odstotek točk). V kolikor se primerja tekmovalec druge tekmovalne skupine, se mora njegov faktor              
zadetkov ustrezno korigirati, nato pa primerjati s ključnim faktorjem. Za korekcijo se uporabi             
razmerje povprečnega faktorja zadetkov prvih 10 tekmovalcev zadnjega tekmovanja IV. oziroma V.            
stopnje (z namenom objektivne primerjave med različnimi tekmovalnimi skupinami znotraj          
posamezne discipline, za izračun pa se uporabijo le tista tekmovanja pokalnega prvenstva na             
katerih sta tekmovala oba tekmovalca, ki se primerjata. Tekmovanja  s faktorjem 0 , ki se               
tekmovalcu ne štejejo za uvrstitev v pokalnem prvenstvu se pri izračunu ne upoštevajo. 
 
*minimalni odstotki ključnega faktorja za posamezne kategorije (za preverjanje doseganja pogoja za vstop v              
reprezentanco v posamezni kategoriji, posodobi se po vsakem EHC oziroma HWS; 70.01% od povprečja najbolje               
uvrščenih kategornikov v production, standard in open, zaokroženo navzdol na najbližjih 5%). Za ostale discipline               
se uporabijo ustrezni podatki s tekmovanj IV. oziroma V. stopnje teh disciplin. 

OVERALL JUNIOR LADY SENIOR SUPER SENIOR 

70.01% 60.01% 55.01% 60.01% 50.01% 

 
**povprečni  faktorji zadetkov (hit factor prvih 10 tekmovalcev v tekmovalni skupini) na svetovnem prvenstvu              
2014 IPSC HWS XVII in razmerje med njimi (za korekcijo pri prehodih med tekmovalnimi skupinami, posodobi se                 
po vsakem EHC oziroma HWS). Za ostale discipline se uporabijo ustrezni podatki s tekmovanj IV. oziroma V.                 
stopnje teh disciplin. 

PRODUCTION STANDARD OPEN CLASSIC REVOLVER 

5.39854 5.70888 6.49054 4.85617 3.53052 

100% 105.75% 120.23% 89.95% 65.40% 

0 -5.75% -20.23% +10.05% +34,60% 

 
5. člen 

 
Selektor razdeli pridobljene reže proporcionalno  glede na število udeležencev pokalnega          
prvenstva SZPS po posameznih disciplinah in posameznih tekmovalnih skupinah v pretekli sezoni.            
Preračunano število rež za posamezno tekmovalno skupino in posamezne kategorije se zaokroži            
navzdol na celo število. Preostanek rež selektor smiselno, v skladu s pričakovanimi zmožnostmi in              
cilji, razdeli po tekmovalnih skupinah oziroma kategorijah. Selektor smiselno določi ekipe znotraj            
tekmovalnih skupin v kolikor je to mogoče.  
 
Selektor lahko spreminja sestavo reprezentance v spremenjenih okoliščinah (proste reže, izredna           
prekinitev statusa reprezentanta). Proste reže se lahko na selektorjev predlog porazdelijo med            
ostale tekmovalce upoštevajoč točkovni sistem (za primerjave tekmovalcev iste tekmovalne          
skupine) ali korigiran faktor zadetkov (za primerjave  tekmovalcev različnih tekmovalnih skupin).           
Prav tako se upošteva minimalen predpisan odstotek ključnega faktorja. Tekmovalec se lahko            
prijavi v drugo tekmovalno skupino, če je na voljo prosta reža in je korigiran faktor zadetkov               
ustrezen (višji od tekmovalca, ki je po točkovnem sistemu naslednji kandidat za prosto režo). 
 

6. člen 
 
Status reprezentanta tekmovalec pridobi s selektorjevim imenovanjem in potrditvijo prijave na           
tekmovanje. Status reprezentanta se izteče s potrditvijo nove reprezentance za posamezno           
disciplino/tekmovanje ali izredno konča s prekinitvijo statusa reprezentanta.  
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Izredna prekinitev statusa reprezentanta lahko nastopi iz naslova bolniške odsotnosti, službene           
zadržanosti, socialnih razlogov, telesnih poškodb, ter drugih razlogov, ki jih ugotovi selektor ali so              
mu podani. V primeru da je razlog za prekinitev statusa sporen, ga predsedstvo lahko obravnava               
(vračilo materialnih in finančnih sredstev). Status reprezentanta lahko selektor s pisnim suspenzom            
izredno prekine tudi zaradi očitanih kršitev po Pravilniku o disciplinski odgovornosti v SZPS. O              
suspenzu nemudoma pisno obvesti predsedstvo SZPS, ki sproži nadaljne disciplinske postopke.           
Suspenz lahko traja do dokončne odločitve disciplinske komisije.  

 
2. člen 

Selektor po vsaki tekmovalni sezoni sestavi reprezentanco po posameznih disciplinah in           
divizijah. Reprezentanca je sestavljena iz tekmovalcev, ki jih izbere selektor SZPS na podlagi             
rezultatov preteklih dveh sezon in ostalih okoliščin, ki vplivajo na sestavo reprezentance.            
Seznam reprezentantov za prihodnje leto objavi selektor v roku 14 dni od zadnjega             
pokalnega tekmovanja.  
Kriteriji za sestavo reprezentance so dosežki v pokalnem prvenstvu preteklih dveh sezon,            
dosežki na mednarodnih tekmovanjih in zahteve ter predlogi selektorja. Selektor določi tudi            
reprezentanco, ki bo zastopala državo na evropskem ali svetovnem prvenstvu v skladu s             
pričakovanimi zmožnostmi in cilji ekipe.  
2a. člen  
Pred udeležbo na tekmovanjih nivoja IV ali V selektor določi prednostno listo tekmovalcev,             
sestavljeno iz reprezentantov in ostalih tekmovalcev. Selektor glede na dodeljeno število           
mest določi reprezentanco za posamezno tekmovanje. Prosta mesta se na njegov predlog            
porazdelijo med ostale tekmovalce, prednost imajo tekmovalci z boljšimi rezultati v           
pokalnem prvenstvu in na mednarodnih tekmovanjih.  
Selektor lahko spreminja sestavo reprezentance pred tekmovanjem nivoja IV. ali V. stopnje v             
spremenjenih okoliščinah (bolniška odsotnost, službena zadržanost, socialni razlogi ter drugi          
razlogi).  
Sestavo reprezentance po tekmovalni sezoni, reprezentance za tekmovanja nivoja IV in V ter             
udeležbo ostalih tekmovalcev na teh tekmovanjih, potrdi predsedstvo SZPS. 
 
 

SELEKTOR 
 

7. člen 
 
Selektor SZPS opravlja naloge iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 24. In 25. člena tega pravilnika.  
 
Selektor SZPS spremlja tekmovalce in njihovo tekmovalno formo med sezono. V spremenjenih            
okoliščinah lahko tekmovalce vpokliče v reprezentanco med sezono. Smiselno organizira treninge           
reprezentance.  
 

3. člen 
Selektor SZPS opravlja naloge iz 2. člena tega pravilnika.  
Selektor SZPS spremlja tekmovalce in njihovo tekmovalno formo med sezone. Selekcionira           
tekmovalce in jih vpokliče v reprezentanco. Načrtuje, oblikuje, organizira in vodi treninge            
reprezentance. Določi sestavo reprezentance po posameznih disciplinah in divizijah ter skrbi           
za pozitivno klimo v reprezentanci. 
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DRESI IN OPREMA 

 
8. člen 

 
Reprezentančni dres mora biti sestavljen iz:  
 
-  reprezentančnega tekmovalnega dresa označenega z imenom in priimkom reprezentanta. 
 
Lahko pa je sestavljen še iz: 
- jakne, 
- jakne brez rokavov, 
- pokrivala, 
- hlač, 
- obutve, 
- rokavic. 
 
Poleg dresov lahko reprezentanti prejmejo tudi  slavnostna oblačila  ter drugo športno opremo.  
 

4. člen 
Tekmovalni dres je lahko sestavljen iz:  
- pokrivala,  
- jakne,  
- jakne brez rokavov,  
- majice,  
- hlač,  
- obutve.  
Poleg dresov lahko reprezentanti in tekmovalci prejmejo tudi drugo športno opremo. 
 

9. člen 
 
Obliko in obseg reprezentančnega dresa s sklepom določi predsedstvo SZPS, ki določi tudi             
oblikovalca in izdelovalca oz. dobavitelje dresa. Dresi za prodajo ne smejo vsebovati imen ali/in              
priimkov reprezentantov. 
 

5. člen 
Obliko in obseg dresa državne reprezentance s sklepom določi predsedstvo SZPS, ki določi             
tudi izdelovalca oz. dobavitelje dresa. Dres reprezentantov se mora vidno razlikovati od            
dresa tekmovalcev in dresov namenjenih prodaji. 
 

10. člen 
 
SZPS v skladu s finančnim planom in prioritetami zagotovi za posamezno tekmovanje vsakemu             
reprezentantu vsaj dva (2) reprezentančna tekmovalna dresa z državnimi obeležji, znaki SZPS ter             
imenom in priimkom reprezentanta. 

 
6. člen 

SZPS v skladu s finančnim planom in prioritetami zagotovi za posamezno tekmovanje            
vsakemu reprezentantu vsaj dva (2) reprezentančna dresa z državnimi obeležji in znaki SZPS.             
Ostalim tekmovalcem dresi ne pripadajo avtomatično, vendar o dodelitvi odloča          
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predsedstvo SZPS. 
 

11. člen 
 
Reprezentanti so upravičeni do nošenja aktualnih reprezentančnih tekmovalnih dresov v času           
trajanja statusa reprezentanta. 
 
Člani reprezentance so dolžni reprezentančni dres nositi na otvoritveni slovesnosti. V kolikor            
prejmejo slavnostna oblačila so dolžni le ta nositi na podelitvi slovesnosti, če so med prejemniki               
odličij. Med tekmovanjem naj bi nosili najmanj  reprezentančni tekmovalni dres. 
 

7. člen 
Člani državne reprezentance so dolžni dres državne reprezentance nositi vsaj na otvoritveni            
slovesnosti, prvi dan tekmovanja in na podelitvi priznanj, če so med prejemniki. Tekmovalci             
so dolžni nositi dres pod enakimi pogoji kot reprezentanti samo v primeru, ko dres pridobijo               
brezplačno s strani SZPS. 
 

Č leni 8 – 21 se preimenujejo v č lene 12 - 24. Razen v š tevilč enju ni sprememb č lenov. 
 

12. člen 
 
Predsedstvo SZPS zagotovi za posamezno tekmovanje, ki se ga udeležuje državna reprezentanca            
dve (2) državni zastavi in himno na elektronskem mediju. Za ta sredstva skrbijo nosilci zastave, ki so                 
jih po končanem tekmovanju praviloma dolžni vrniti predstavniku zveze.  
 

13. člen 
 
Nosilca državne zastave na otvoritveni in zaključni slovesnosti na predlog selektorja s sklepom             
določi predsedstvo SZPS, če predsedstvo tega ne stori, ju določi regionalni direktor. Če nosilca do               
tekmovanja nista določena, ju izberejo reprezentanti sami.  
 

14. člen 
 
Predsedstvo SZPS je dolžno pravočasno določiti višino kotizacije in rok v katerem morajo prijavljeni              
tekmovalci poravnati svoje finančne obveznosti. Pravočasno plačilo obveznosti je pogoj za           
potrditev prijave.  
 

15. člen 
 
O dodeljeni reprezentančni opremi se vodi evidenca. Evidence vodi in hrani sekretar SZPS, članom              
predsedstva pa je na vpogled tudi na spletnem portalu.  
 

SPONZORSTVO IN DONACIJE 
 

16. člen 
 
Posameznik, ki želi od sponzorjev ali donatorjev za potrebe in v imenu SZPS pridobivati sredstva               
(materialna ali finančna), mora imeti pisno soglasje predsedstva SZPS.  
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17. člen 
 
S sponzorjem sklene SZPS sponzorsko pogodbo v kateri se natančno določijo medsebojne            
obveznosti. Pogodba se lahko sklene tudi z donatorjem. Če donator zahteva za svojo dotacijo              
kakršnokoli protiuslugo (npr. reklamiranje), razen poročila o porabi sredstev, obravnava SZPS           
prejeta sredstva kot sponzorstvo.  
 

18. člen 
 
SZPS rezervira 10% prejetih finančnih sredstev pridobljenih v obliki donacij in sponzorstev za             
pokrivanje manipulativnih stroškov in/ali davčnih obveznosti. Če so predvideni višji stroški (npr. za             
izpolnjevanje obveznosti do sponzorja), je lahko višina rezerviranih sredstev višja, kar predsedstvo            
določi s sklepom.  
 

19. člen 
 
Donatorska in sponzorska finančna sredstva, zmanjšana za rezervacijo iz 14. člena tega pravilnika             
in sponzorska in donatorska materiala sredstva, ki jih za državno reprezentanco pridobi SZPS ali              
posameznik, se smejo porabiti izključno za potrebe reprezentance.  
 

20. člen 
 
Predsedstvo SZPS lahko sponzorjem reprezentance ali sponzorjem SZPS ponudi možnost postavitve           
njihovega imena ali znaka na dres državne reprezentance. V dogovoru s predsedstvom lahko to              
ponudi tudi posameznik, ki je pooblaščen za pridobivanje sponzorskih sredstev. S soglasjem            
donatorja lahko predsedstvo odobri tudi postavitev donatorjevega imena ali znaka na dres državne             
reprezentance.  
 

21. člen 
 
Znak sponzorja ali donatorja mora biti postavljen tako, da nima večvrednega položaja glede na              
državne simbole, simbole IPSC in simbole SZPS (praviloma je manjši in postavljen pod omenjene              
simbole). Natančno postavitev sponzorskih znakov praviloma določa sponzorska pogodba, potrdi          
jo predsedstvo SZPS, ki določi tudi postavitev donatorskih znakov.  
 

22. člen 
 
Predsedstvo SZPS sponzorjem posameznih članov reprezentance v dogovoru z reprezentantom          
ponudi možnost postavitve njihovega imena ali znaka na dres tega reprezentanta. S soglasjem             
donatorja lahko predsedstvo odobri tudi postavitev imena ali znaka donatorja posameznega           
reprezentanta na dres tega reprezentanta.  

 
23. člen 

 
Znak sponzorja ali donatorja posameznega reprezentanta mora biti postavljen tako, da nima            
večvrednega položaja glede na državne simbole, simbole IPSC, simbole SZPS in imena ali znake              
sponzorjev oziroma donatorjev reprezentance in SZPS (praviloma je manjši in postavljen pod            
omenjene simbole). Natančno postavitev sponzorskih znakov praviloma določa sponzorska         
pogodba, potrdi jo predsedstvo SZPS, ki določi tudi postavitev donatorskih znakov.  
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24. člen 
 
Selektor, član predsedstva SZPS ali regionalni direktor so v primeru, da posameznik krši pravilnik o               
reprezentanci SZPS, dolžni podati ustrezno prijavo na disciplinsko razsodišče.  
 

25. člen 
 
Kršitelj tega pravilnika mora na poziv predsedstva SZPS bodisi sporazumno ali v roku 30 dni od                
odločbe disciplinskega razsodišča vrniti vsa materialna in finančna sredstva, ki jih je pridobil od              
SZPS ali sponzorjev in donatorjev SZPS za potrebe državne reprezentance.  

 
21. člen 

Kršitelj tega pravilnika mora na poziv predsedstva SZPS v roku 30 dni od odločbe              
disciplinskega razsodišča vrniti vsa materialna in finančna sredstva, ki jih je pridobil od SZPS              
ali sponzorjev in donatorjev SZPS za potrebe državne reprezentance. 
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