Poročilo Predsednika in Regionalnega Direktorja SZPS za leto 2017
Pozdravljeni člani,
Predsedstvo se je v letu 2017 sestalo na šestih sestankih predsedstva ter dveh
korespondenčnih sejah.
Izvedli smo pokalno prvenstvo s 4 tekmovanji s pištolo, dvema s puško in eno s šibernico,
česar se je udeležilo lepo število tekmovalcev iz Slovenije ter tujine. Po najboljših močeh sem
se trudil pomagati organizatorjem tekmovanj ter jih navdihovati k organizaciji.
S pomočjo g. Dvojmoča, smo kupili nekaj opreme(nihalka, popri,voziček za tarčo …), ki je v
lasti zveze in v veliko pomoč organizatorjem tekmovanj.
Bil sem na sejmu IWA 2017 kjer sem opravil sestanek z različnimi predstavniki IPSC.
Pripravil in realiziral sodelovanja SZPS s podjetji Los d.o.o., Uni Forma d.o.o., Ghost
International s.r.l., Lab commerce d.o.o., AP Gost d.o.o., Optimum d.o.o., Mandelja Anica
s.p., Avto cesar d.o.o. , na zaključni slovesnosti smo vsem predali zahvale s sliko
reprezentantov.
Prisoten sem bil tudi na 41. generalni skupščini organizacije IPSC, kjer smo izvolili novega
predsednika IPSC g. Vitaly Kryuchin, katerega je podprla tudi naša zveza. Poleg tega so se
določevala prihodnja tekmovanja, popravki pravil,…
Zapisnik skupščine: http://www.ipsc.org/pdf/genasm41.pdf

World Handgun Championship IPSC 2017 France
Na Svetovno prvenstvo v pištoli je odpotovalo 9 Slovenskih predstavnikov, 8 tekmovalcev ter
1 sodnik, ki je tudi tekmoval. Tekmovalce smo opremili z dresi, hlačami, srajcami, kapami,
jopami, raznimi dodatki za pištole ter kombijem do Francije in nazaj ter jim nudili pomoč
pred in med tekmovanjem.
Eden tekmovalec je dosegel mejo 80% na zmagovalca, zato mu je zveza povrnila stroške
prijavnine.
Rezultati:
http://www.winmss.com/stats/match/3062D8C6BE7D4185BA3F064C231E2E1C

World Rifle Championship IPSC 2017 Moscow
Na Svetovno prvenstvo v puški je odpotovalo 6 Slovenskih predstavnikov, 5 tekmovalcev ter
1 sodnik, ki pa ni tekmoval. Tekmovalce smo opremili z dresi, hlačami, kapami. Dresi so se
kupili iz sponzorskih sredstev. Eden tekmovalec je dosegel mejo 80% na zmagovalca, zato
mu je zveza povrnila stroške prijavnine.
Rezultati:
http://rws2017.com/en/member/Arrival/

Preko celega leta sem sodeloval z RD-ji, največ v smislu potrjevanja naših tekmovalcev za
udeležbo na tekmovanjih nivoja III in pridobitvijo dodatnih mest za prihajajoče svetovno
prvenstvo Šibernica Francija 2018 in Evropsko puška Švedska 2018.
S pomočjo Srbskega IROA sodnika Stamenković Zorana, smo omogočili šestim slovenskim
NROI sodnikom opraviti tečaj za mednarodnega sodnika IROA.
S pomočjo G. Jamnik Tomaža smo prenovili spletno stran na domeni www.ipsc.si, s pomočjo
G. Gregor Gabrijela smo osvežili različico pravil IPSC v Slovenskem jeziku.
S spoštovanjem,
DVC
SZPS
Predsednik in Regionalni Direktor
Robert Černigoj

