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TEKMOVALNI IN KLASIFIKACIJSKI PRAVILNIK
SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO
1. člen
Tekmovalni pravilnik in pravilnik o klasifikaciji določa aktivnost strelcev in njihovo
razvrstitev v tekmovalne razrede.
2. člen
Tekmovalec je aktiven, ko v tekoči sezoni ali v zadnjih 12 mesecih uspešno tekmuje
na vsaj treh tekmovanjih II. ali višje stopnje (štejejo tekmovanja II. stopnje, ki so bila
izvedena pod okriljem in v skladu s tekmovalnim sistemom SZPS).
3. člen
Tekmovalec upravičen do izdaje potrdila o nastopu na nacionalnih ali mednarodnih
tekmovanjih, če je aktiven, kot opredeljuje 2. člen tega pravilnika. Tekmovalec mora
biti član društva ali kluba , ki je polnopravni član SZPS, imeti pa mora tudi veljavno
letno tekmovalno licenco. Pisno vlogo za izdajo potrdila o aktivnosti svojega
tekmovalca naslovi član SZPS na naslov sekretarja SZPS, ki izda in pošlje potrdilo
prosilcu ali Upravni enoti.
4. člen
Tekmovalci, ki uspešno opravijo varnostni izpit, se morajo od izpita do izteka dveh
sezon evidentirano udeležiti vsaj dveh tekmovanj brez izključitve, da potrdijo
varnostni izpit, sicer ta ni veljaven. Tekmovalci, ki v zadnjih dveh letih niso nastopili
na nobenem tekmovanju IPSC, so dolžni na prvem tekmovanju, ki se ga udeležijo po
tem obdobju, nastopati pod nadzorom aktivnega tekmovalca njihovega društva ali
kluba, lahko pa tudi aktivnega tekmovalca društva ali kluba organizatorja tekmovanja.
5. člen
Tekmovalci in tekmovalke SZPS so klasificirani v naslednje razrede, MASTER (M),
A, B, in C.
6. člen
Klasifikacija za tekočo sezono se izvrši na osnovi odstotkov doseženih v pokalnem
prvenstvu pretekle sezone. Odstotki se obračunajo se na podlagi količnika, števila
udeležb v pretekli sezoni in seštevka doseženih procentov.
7. člen
Določitev klasifikacije tekmovalcev po tem pravilniku se opravi od vključno sezone
leta 2003 dalje. Za tekmovalce, ki so v preteklosti dosegli razrede M in A se
upoštevajo rezultati iz arhiva tekmovanj SZPS.
8. člen
V razred MASTER (M) se uvrstijo vsi tekmovalci, ki so v pretekli tekmovalni sezoni
dosegli 90% ali več od zmagovalca tekmovanja pokalnega prvenstva SZPS.
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9. člen
V razred A se uvrstijo vsi, ki so v pretekli tekmovalni sezoni dosegli od 70,01% do
90% od zmagovalca tekmovanja pokalnega prvenstva SZPS.
10. člen
V razred B se uvrstijo vsi, ki so v pretekli tekmovalni sezoni dosegli od 40,01% do 70
% od zmagovalca tekmovanja pokalnega prvenstva SZPS.
11. člen
V razred C se uvrstijo vsi, ki so v pretekli tekmovalni sezoni dosegli manj kot 40 % od
zmagovalca tekmovanja pokalnega prvenstva SZPS.
12. člen
Tekmovalec, ki v tekoči sezoni zmaga dvakrat v istem razredu, napreduje v višji
razred. Po končani sezoni se mu izračuna pridobljeni odstotek po 6. členu tega
pravilnika. Če odstotek ne zadostuje pridobljeni klasifikaciji (pridobljeni z dvema
zmagama), se tekmovalec uvrsti za razred nižje, oziroma v tistega, ki je pridobljen po
izračunu.
13. člen
Tekmovalec dosežen razred zadrži, dokler je aktiven tekmovalec SZPS, v smislu 2.
člena pravilnika. Tekmovalec v klasifikaciji ne nazaduje.
14. člen
Tekmovalec, ki je šele pričel z tekmovanji nivoja II. SZPS je avtomatsko razvrščen v
razred C.
15. člen
Tekmovalec ali tekmovalka ohrani razred pri prehodu v drugo tekmovalno skupino.
16. člen
Ob zaključku pokalnega prvenstva se tekmovalci razvrščeni po razredih ne
nagrajujejo. Rezultati se obračunajo v skladu s pravilnikom in objavijo na spletni
strani SZPS.
Sprejeto na skupščini SZPS 4. 3. 2012
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