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TEKMOVALNI SISTEM SZPS

V tekočem letu bodo pod okriljem SZPS za pokalno prvenstvo Slovenije izvedena naslednja
tekmovanja II. stopnje:
A. tekmovanja s pištolo in revolverjem (pri 7 ali 6 izvedenih tekmovanjih šteje za pokalno prvenstvo 5
najboljših rezultatov, če je izvedeno manj tekmovanj, najslabši za skupno uvrstitev na pokalnem
prvenstvu ne šteje) – enako velja tudi za ekipno tekmovanje.
B. tekmovanja s šibrenico (najslabši rezultat sezone ne šteje za uvrstitev na pokalnem prvenstvu,
razen, če sta izvedeni samo dve tekmi)
C. tekmovanja z risanico (najslabši rezultat sezone ne šteje za uvrstitev na pokalnem prvenstvu, razen,
če sta izvedeni samo dve tekmi)
Število tekmovanj v posamezni disciplini, termine in organizatorje določa predsedstvo.
Pod točko A. bo izvedeno vsaj eno pokalno tekmovanje, ki bo hkrati tudi državno prvenstvo v vseh
tekmovalnih skupinah (Standardna, Tovarniška, Klasična, Odprta, Tovarniška z optiko in Revolver).
Državno prvenstvo v skupinah Revolver, Odprta, Tovarniška z optiko in Klasična, se lahko izvede tudi
kot ločeno državno prvenstvo v okviru drugega pokalnega tekmovanja. Pod točko B. in C. bo eno od
pokalnih tekmovanj hkrati tudi državno prvenstvo za disciplini šibrenica in risanica. Pod točko A., B. in
C. štejejo državna prvenstva tudi za “3-Gun” pokal. Za veljavno pokalno prvenstvo morata biti v
disciplini izvedeni vsaj dve tekmovanji, v tem primeru štejeta oba rezultata.

1. TEKMOVANJA II. STOPNJE

1.1 Soglasje za izvedbo tekmovanj
Za dajanje soglasij za izvedbo tekmovanj nivoja II. je pristojna NROI. Tekmovanje brez soglasja NROI
ne bo štelo za pokalno prvenstvo SZPS.
Pogoji za pridobitev soglasja: načrti predvidenih prog morajo biti poslani NROI vsaj 15 dni pred
datumom tekmovanja. Obvestilo klubom za tekmovanje mora vsebovati kopijo soglasja NROI (pogoj
za verifikacijo stopnje tekmovanja).
V kolikor obvestila in soglasja ni mogoče objaviti 14 dni pred tekmovanjem, se tekmovanje deklasira.
Nivo tekmovanja se lahko dokončno verificira šele po poteku rokov za oddajo poročila glavnega
sodnika. Vsako odstopanje od tega pravilnika, lahko po odločitvi SZPS ali NROI pomeni uvrstitev
tekmovanja na nižjo stopnjo.
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1.2 Strelišče – izpolnjevanje zakonskih pogojev
Organizator mora hkrati z načrtom prog na NROI poslati tudi izjavo, v kateri se zavezuje, da bo
strelišče, na katerem bo izvedeno tekmovanje, urejeno v skladu z zakonom o orožju in da bo
tekmovanje izvedeno v skladu s tekmovalnim sistemom SZPS.

1.3 Tekmovalne skupine

1.3.1
Pištola in revolver (tekmovalne skupine: odprta, standardna, klasična, tovarniška, tovarniška z optiko
in revolverska, po veljavnih pravilih IPSC ).

1.3.2
Šibrenica (tekmovalne skupine: standardna, standardna repetirna in odprta, po veljavnih pravilih
IPSC).

1.3.3
Risanica (tekmovalne skupine: odprta polavtomatska in standardna polavtomatska, po veljavnih
pravilih IPSC).
Organizator lahko razpiše in nagradi tudi druge tekmovalne skupine.

1.4 Tekmovalni kategoriji
Rezultati tekmovalcev, ki so prijavili kategorijo (dame in seniorji) se obdelajo po posameznih
tekmovalnih skupinah.

1.5 Tekmovalne ekipe
Tekmovalci se lahko združijo v največ štiričlanske ekipe, od katerih trije najboljši rezultati štejejo za
ekipni rezultat na posamezni tekmi pokalnega prvenstva. Tekmovalci lahko tvorijo ekipo samo v
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primeru, da vsi tekmujejo v isti tekmovalni skupini v katero so se prijavili pred začetkom pokalnega
prvenstva v sezoni in so člani istega društva (registracija društva).
Tekmovalec, ki je član več društev ali zamenja društvo med tekočo sezono, lahko tekmuje samo za
ekipo društva, za katerega se je prijavil pred začetkom tekmovalne sezone. Popolnjevanje ekip s
tekmovalci druge tekmovalne skupine, med sezono ni mogoče.

1.6 Minimalen obseg tekmovanja (tekmovanja II. stopnje)
Ob potrditvi organizatorjev in koledarja tekmovanj mora organizator poslati TSTK izjavo s katero se
obvezuje k izvedbi tekmovanja.
Načrtovanje prog: najmanj 5 prog, ki morajo zahtevati minimalno 80 strelov (priporočeno 110 strelov)
v naslednjem priporočenem razmerju: število kratkih prog ne sme biti večje od števila dolgih prog,
srednje proge so neodvisne. Da se stopnja tekmovanja potrdi, ne sme biti črtana več kot ena
načrtovana proga. Proge morajo biti načrtovane v skladu z veljavnimi pravili IPSC. V celoti mora biti
upoštevano pravilo 1.2 in pa vodila in zahteve za načrtovanje strelskih prog.
Sankcija za neopravičeno odpoved oziroma neizvedbo tekmovanja je prepoved organizacije
tekmovanj v naslednjih 3 sezonah.

1.7 Višina prijavnine
Izhodiščne in maksimalne cene prijave na tekmovanje so določene v skladu s pravilnikom o finančnih
obveznostih v SZPS in ustrezno uredbo, ki določa višino posamezne obveznosti.
Organizator lahko zahteva višjo prijavnino za tekmovanje, če ima to več prog, kot je minimalno
določeno (2 eur/dodatno progo - nad 5, največ 11 prog), če zagotavlja zadostno število lepilcev (+3
EUR). Na podlagi pisnega zagotovila – kandidature, ki vsebuje predlog za višjo prijavnino, mora to
pisno odobriti predsedstvo zveze (TSTK). Višja prijavnina mora biti odobrena, sicer velja izhodiščna.
Organizator lahko v vabilu zahteva obvezno predhodno prijavo na tekmovanje. Tekmovalci, ki želijo
nastopati za ekipo se morajo hkrati s prijavo na tekmovanje prijaviti tudi v ekipo za katero bo štel
njihov rezultat. Prijavnina za ekipe znaša 10€.

1.7.1 Obveznost organizatorja
Organizator nakaže ustrezen prispevek za NROI po vsakem prijavljenem tekmovalcu (brez delegiranih
sodnikov) na poslovni račun SZPS v 30 dneh po prejetju računa, višina prispevka je določena v
pravilniku o finančnih obveznostih in je odvisna od trajanja tekmovanja in števila prog. Organizatorji
tekmovanj s šibrenico so opravičeni plačila prispevka za NROI (participacije).
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1.8 Registracija tekmovalcev
Ob registraciji morajo tekmovalci pokazati izkaznico SZPS in povedati številko izkaznice, po kateri se
vodi tudi v skupni bazi tekmovalcev s tekmovalnimi licencami za tekoče leto (številka mora biti
zapisana na prijavnem lističu – priloga tek. sistema št. 1). Tekmovalec, ki je opravil varnostni izpit a
mu izkaznica še ni bila izdana (kar je razvidno iz evidenc V.I.) sme tekmovati. Tekmovalec, ki ga še ni v
bazi (ni bil registriran v tekoči niti v pretekli sezoni) in se lahko izkaže, kot član Zveze, si lahko
registracijo uredi pred prijavo na tekmovanje, kar mora omogočiti predstavnik zveze. Če klub do
prvega tekmovanja ne prijavi tekmovalcev ki štejejo v letno kvoto kluba (4 tekmovalci), se v kvoto
avtomatično ob prvi prijavi registrirajo prvi štirje prijavljeni tekmovalci posameznega kluba. Licence
med člani kluba niso prenosljive. Klub, član SZPS mora zahtevo za podelitev licence za svoje
tekmovalce podati pisno in jo posredovati sekretarju SZPS do prvega tekmovanja v tekočem letu,
oziroma najkasneje do prvega tekmovanja, ki se ga bodo tekmovalci tega člana udeležili. Klub član
SZPS mora pred pričetkom prvega tekmovanja sporočiti število in imena ekip, ki se bodo udeleževale
tekmovanj. Neregistrirani tekmovalci ne morejo sodelovati na tekmovanjih pod okriljem SZPS. Tujci
se lahko tekmovanja udeležijo na povabilo organizatorja ali zveze če so aktivni člani druge IPSC regije
(potrdilo RD).

1.9 Kontrolni list
Hkrati s točkovnimi listi mora prijavljen tekmovalec dobiti še kontrolni list ‐ priloga tek. sistema št. 2,
ki ga podpišejo sodniki na vseh progah, ki jih tekmovalec zaključi. Na kontrolni list se vpisujejo vsa
opozorila izrečena po pravilih IPSC, rezultati kronografskega preizkusa streliva in morebitne druge
opombe sodnikov. Sodnik na progi podpiše kontrolni list in točkovnega. Tekmovalec, ki ne odda
kontrolnega lista sodniku ob zaključku zadnje strelske proge, ne bo uvrščen v uradnih rezultatih
tekmovanja. Tekmovalec mora na zadnji progi oddati kontrolni list sodniku, sodnik pa ga mora
posredovati sodniku za rezultate (SO) skupaj s točkovnim. Za strelske proge, ki na kontrolnem listu
niso overjene s podpisom sodnika, se tekmovalcu vpiše rezultat proge nič točk.

1.10 časovni potek tekmovanj
Priporočeno:
8:00
9:30 - zadnja prijava
9:45 - objava delitve tekmovalcev (squadov)
10:00 - začetek tekmovanja
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priporočilo:
15:30 - konec tekmovanja
15:30 -16:30 - Shoot off streljanje (ni obvezno, ne sme ovirati uradnega dela tekme)
15:45 - objava liste za preverjanje doseženih rezultatov
16:45 - podelitev

1.11 Razdelitev tekmovalcev (Squading)
Tekmovalce se razdeli na pet oddelkov, ki se zamenjujejo vsako uro (tekma traja predvidoma 5h in 30
min) – oddelke tekmovalcev se razporedi na strelske proge tako, da je omogočen pravočasen
zaključek tekmovalnega dela, glede na predvideno zahtevnost in s tem trajanje posameznih prog.
Razpored tekmovalcev po oddelkih in časovna razvrstitev mora biti jasno objavljena tekmovalcem in
sodnikom 15 minut pred otvoritvijo tekmovanja. Dva tekmovalca iz različnih oddelkov se lahko po
dogovoru med sabo zamenjata, kar se vpiše na razporede, ki jih dobijo sodniki. Zamudnike se
obravnava v skladu s pravili IPSC.

1.12 Obdelava podatkov in administracija
Za obdelavo podatkov je zadolžen NROI, ki mora zagotoviti vsaj enega sodnika za rezultate (SO). SO
nadzira vse dejavnosti v zvezi z zbiranjem točkovnih lističev, vnosom rezultatov, obdelavo podatkov in
tiskanjem ter posredovanjem rezultatov. Točkovne in kontrolne liste sme v obdelavo prinašati le
uradno osebje na tekmovanju.
SO pred začetkom tekmovanja prevzame aktualno bazo in preveri če so vsi prijavljeni tekmovalci tudi
registrirani (aktualen seznam registriranih tekmovalcev in MSS baza sta dostopna na spletnem
portalu drive pri ipsc.si). SO po končanem tekmovanju naloži posodobljeno bazo označeno s svojim
imenom in z datumom tekmovanja na spletni portal.

Organizator mora zagotoviti:
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Delegat SZPS (praviloma glavni sodnik) mora imeti na tekmovanju:




veljavno listo licenc,
seznam na novo opravljenih varnostnih izpitov,
bazo tekmovalcev za MSS.

1.13 Vzdrževanje prog
Organizator zagotavlja vzdrževanje in nemoteno delovanje tarč in ostale streliščne opreme, za kar je
odgovoren direktor tekmovanja, ki nadzoruje vzdrževanje prog v skladu z navodili glavnega sodnika.
Če organizator zagotavlja lepilce, jih mora biti dovolj za nemoten potek tekmovanja, o njihovem
številu se dogovori z glavnim sodnikom pred datumom tekmovanja. Če lepilcev ni, so tekmovalci, v
skladu z navodili sodnika na progi, dolžni tarče lepiti sami. Organizator zagotovi tudi orožje in
ustrezno strelivo za kalibracijo v skladu s pravili IPSC.

1.14 Nagrajevanje

1.14.1 Pištola in revolver









Standardna skupina (pištola): pokali za 1., 2. in 3. mesto, za prva tri mesta v razredih A, B in C
so minimalna priznanja;
Tovarniška skupina: pokali za 1., 2. in 3. mesto, za prva tri mesta v razredih A, B in C so
minimalna priznanja;
Revolverska skupina: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto;
Odprta skupina: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto;
Klasična skupina: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto;
Tovarniška skupina z optiko: minimalna priznanja za 1., 2. in 3. mesto;
Kategorija dame, junior in senior: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto;
Ekipe: v skupini standard in tovarniška minimalno priznanja za ekipno 1., 2., in 3. mesto v
posamezni skupini.

1.14.2 Šibrenica
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Standardna skupina: pokali za 1., 2. in 3. mesto
Skupina potezne: pokali za 1., 2. in 3. mesto
Skupina prirejeno: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto
Skupina odprto: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto
Kategorija dame in senior: minimalno priznanja za 1., 2. in 3. mesto
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1.14.3 Risanica



Odprta polavtomatska skupina: pokali za 1., 2. in 3. mesto
Standardna polavtomatska skupina : pokali za 1., 2. in 3. mesto

1.14.4 3-Gun



Standardna skupina: pokali za 1., 2. in 3. mesto
Odprta skupina: pokali za 1., 2. in 3. mesto

1.14.5
Za vse skupine in kategorije velja, da se nagrajujejo, če v njih nastopi vsaj 5 tekmovalcev. Ekipno se
podeljuje priznanje za 1., 2. in 3. mesto tudi, če je prijavljenih manj kot pet ekip. V tekmovalnih
skupinah, kjer je prijavljenih manj kot 5 tekmovalcev se nagrada podeli vsaj za 1. mesto. Mednarodno
nagrajevanje (posamično in ekipno) je obvezno v kolikor so na tekmovanju prijavljeni tekmovalci iz
tujine (minimalna priznanja za 1., 2. in 3. mesto).

1.15 Razpošiljanje uradnih rezultatov
Naloga delegata SZPS je, da preveri in overi končne rezultate pokalnega tekmovanja. Na uradnih
rezultatih pokalnega tekmovanja, potrjenih z žigom SZPS in njegovim podpisom smejo biti uvrščeni le
tekmovalci, ki imajo pravico tekmovanja na pokalnem prvenstvu. Drugih rezultatov SO ne sme
natisniti ali posredovati. SO mora zagotoviti en izvod uradnih rezultatov za glavnega sodnika in dva
izvoda za organizatorja. En izvod pa mora organizator takoj po podelitvi pritrditi na vidno mesto na
strelišču. SO pošlje najkasneje en dan po koncu tekmovanja uradne rezultate v elektronski obliki (.doc
ali .txt) na E poštni naslov sekretar@ipsc.si za arhiviranje in objavo na spletu.

1.16 Informacije o progah
Na vsaki progi se mora nahajati informacijska pola z dejansko veljavnimi informacijami o progi (po
zahtevah IPSC, pravilo 3.2.1). Vse morebitne spremembe, ki jih odobri RM se morajo sproti vnesti na
informacijsko polo dotične proge, sicer so lahko predmet ugovora in arbitraže.
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1.17 Sodniki

1.17.1 Delegiranje
Delegirani sodniki morajo biti na strelišču na glavni dan tekmovanja najkasneje do 8:00, na druge dni
pa po dogovoru z glavnim sodnikom. Sodijo lahko sodniki z veljavnim certifikatom NROI ali IROA, ki jih
delegira NROI (predsednik ali za to določen organ NROI) glede na predviden sistem načrtovanja prog,
ali njihove zamenjave. Delegirani glavni sodnik na tekmovanju je že pred datumom tekmovanja
dolžan kontaktirati vse delegirane sodnike in svoje delo koordinirati z direktorjem tekmovanja.
Posamezni sodniki si morajo v primeru zadržanosti poskusiti organizirati zamenjavo (najbolje po
sistemu »tekma za tekmo«, glede na predvideni razpored sojenj), obvezno pa morajo svoj predvideni
izostanek sporočiti glavnemu sodniku.

1.17.2 Dolžnost organizatorja v zvezi z izvedbo sojenja
Priporočljivo je, da vsi sodniki tudi tekmujejo, organizator od njih ne sme zahtevati plačila prijavnine.
Organizator se mora s sodniki dogovoriti za sojenje na predtekmovanju, tako da se zagotovi 2 sodnika
na 6 tekmovalcev in glede na število razpoložljivih sodnikov omejiti predprijave predtekmovanje je
namenjeno sodnikom in osebju organizatorja, izjemoma drugim tekmovalcem). Organizator mora za
predtekmovanje in tekmovanje zagotoviti brezalkoholno pijačo za sodnike, ki mora biti na voljo na
progah, pripada pa jim tudi malica z brezalkoholno pijačo. Če se tekmovanje (vključno s
predtekmovanjem) odvija več dni, mora organizator sodnikom kriti dodatne nastale stroške (obrok in
pa prenočišče ali pot).
Organizator je dolžan v okviru možnosti v skladu s pravilom 2.6 po IPSC pravilih zagotoviti prostor za
razstavljavce in trgovce.

1.17.3 Prevzem
Za večdnevna tekmovanja morajo biti proge prevzete vsaj en dan pred datumom pokalnega
tekmovanja (sodniku pripada za vsak dodatni dan sojenja nagrada v višini nagrade za sojenje). Glavni
sodnik lahko zahteva, da organizator strelišče in proge popravi in uredi po zakonu in pravilih IPSC. Če
organizator iz kakršnegakoli razloga ne izpolni zahtev glavnega sodnika, lahko ta:
 prepove posamezno strelsko progo in jo briše iz rezultatov
 prepove izvajanje tekmovanja pod okriljem SZPS in odslovi sodnike NROI.
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1.17.4 Poročilo
Glavni sodnik poda poročilo o tekmovanju na predvidenem obrazcu in ga z overjenimi uradnimi
rezultati pošlje na naslov NROI v roku 10 dni po tekmovanju.

1.18 Sodniki pripravniki
Sodniki pripravniki, ki želijo na tekmovanju nadzorovano soditi, se lahko prijavijo glavnemu sodniku
tekmovanja že pred samim dnem tekmovanja, najkasneje pa do 8:00 na dan tekmovanja. Pripravniki
morajo obvezno tudi tekmovati.

1.19 Tekmovalni dresi
Priporočljivo je da tekmovalci, člani SZPS, na tekmovanjih pokalnega prvenstva nosijo tekmovalne
drese. V primeru, da so prejemniki odličij, je priporočljivo da ga nosijo tudi na podelitvi.

1.20 Varnost
Organizator tekmovanja je dolžan v skladu z zakonom o orožju in s pravili IPSC poskrbeti za ustrezno
varnost in izpolnjevanje pogojev, ki so potrebni za normalen potek tovrstnih prireditev. Tekmovalci in
ostali udeleženci pokalnih tekmovanj so izključno, v celoti in osebno odgovorni, da je vsa oprema, ki
jo prinesejo/uporabljajo na tekmovanju v skladu z veljavno zakonodajo, prav tako v celoti odgovarjajo
za varno uporabo te opreme. SZPS in njeno uradno osebje ne sprejemajo nikakršne odgovornosti v
zvezi s tem, niti v zvezi z izgubo, poškodovanjem, telesnimi poškodbami ali izgubo življenja katerekoli
fizične ali pravne osebe, ki bi bila posledica zakonite ali nezakonite rabe te opreme.
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2. TEKMOVANJA I. STOPNJE

2.1 Načrtovanje prog
Proge morajo biti načrtovane v skladu z veljavnimi pravili IPSC. Da tekmovanje šteje za I. stopnjo
(točke sodnikov) mora imeti vsaj 2 strelski progi, najmanj 28 strelov, udeležiti se ga mora vsaj 10
tekmovalcev.

2.2 Tekmovalne skupine
Ni tekmovalnih skupin, vsi tekmujejo enotno.

2.3 Višina prijavnine
Višino določa organizator tekmovanja. Organizator ni dolžan nakazati nobenih finančnih sredstev za
SZPS oziroma NROI.

2.4 Časovni potek tekmovanj
Priporočeno enako kot nivo II.

2.5 Sodniki
Vsaj en sodnik na vsaki progi mora biti član NROI z veljavnim certifikatom. Ta jamči za izvajanje
strelskih pravil IPSC. Za pridobitev sodniške točke mora glavni sodnik ali direktor tekmovanja podati
poročilo o tekmovanju NROI. Poročilo se poda na standardnem obrazcu (RM report).

2.6 Nagrajevanje
1., 2., in 3. mesto skupno. Zaželeno je, da organizator podeli udeležencem obeležja (lahko pokali,
kolajne, diplome, …) na osnovi lastnega kriterija.
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2.7 Informacije o progah
Na vsaki progi se mora nahajati informacijska pola z dejansko veljavnimi informacijami o progi (po
zahtevah IPSC).

2.8 Varnost
Organizator tekmovanja je dolžan poskrbeti za ustrezno varnost po standardih IPSC in izpolnjevanje
zakonskih pogojev za strelišča, ki so potrebni za normalen potek tovrstnih prireditev.

2.9 Dokončna verifikacija stopnje tekmovanja:
NROI dokončno potrdi, oziroma verificira stopnjo tekmovanja (I. ali II. stopnja) šele, ko ugotovi, da so
izpolnjeni vsi pogoji in zahteve iz tega tekmovalnega pravilnika.

3. OSTALA TEKMOVANJA

3.1 Tekmovanja območnih lig: Območna prvenstva ali lige so zaželena oblika organiziranih tekmovanj.
Taka oblika tekmovanj je odvisna od internega dogovora klubov določenega območja.

Sprejete zadnje spremembe: Predsedstvo SZPS, 7.2.2018

predsednik SZPS, Boštjan Pavlič
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