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V letu 2020 sta bili izvedeni 2 tekmovanji pokalnega prvenstva s pištolo in revolverjem. Od tega je 

bilo eno tekmovanje državno prvenstvo.  

 

Zaradi situacije s COVID-19 so bila odpovedana vsa ostala tekmovanja PP SZPS razen dveh 

izvedenih, ki sta se izvedli v času sprostitve ukrepov. Drugih tekmovanj (tudi DP) s puško, šibrenico, 

PCC in MR iz že omenjenih razlogov ni bilo izvedenih.  

 

Na obeh izvedenih tekmah so bile, za izvedbo točkovanja, uporabljene tablice ter program 

Practiscore, kar se je pokazalo za pravilno odločitev. Tekmovanji sta potekali tekoče, brez zastojev 

ter tudi brez večjih težav pri samem točkovanju. Opažena je bila potreba po izobraževanju na temo 

Practiscore, ki bo tudi izvedeno pred začetkom sezone. 

 

Izvedenih je bilo 26 sojenj na domačem prvenstvu, ter 3 sojenja v tujini ( Lv.3 ali višje) na katerih 

sta sodila 2 sodnika. 

 

V 2020 se je izvedel nakup opreme za sodnike, ki pa še ni bila v celoti razdeljena med sodnike.  

 

Usposobil se je LabRadar kronograf in tudi bil uspešno uporabljen na državnem prvenstvu.  

 

Po dolgem času je bila v Sloveniji zopet izvedena tudi tekma L3 (pištola/revolver) in sicer v 

organizaciji SK Orto. Kljub težavam s COVID-19 je bila izvedena uspešno in na splošno 

zadovoljstvo vseh udeležencev. Upam, da se bo tekmovanje obdržalo in da se mu v prihodnosti 

pridruži še kakšno, saj so domače L3 tekme zelo dobrodošle za nabiranje izkušenj tako tekmovalcev 

kot tudi sodnikov in predstavljajo odlično odskočno desko za naprej. 

 

Varnostni inštruktorji so na osmih predavanjih skupaj izobrazili 63 kandidatov.  

 

V letu 2020 je bil sklican 1 zbor sodnikov, na katerem je bilo tudi izveden obnovitveni seminar ter 

izobraževanje na temo Practiscore. 

 

Vsem sodnikom in VI so bile v celoti izplačane nagrade za delo. 
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