ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV
KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE
telefon : 041 757 987
e-pošta : oto.strakusek@zsd-kszr.si
www.zsd-kszr.si

ZAPISNIK SEJE ZSD KŠZ REGIJE
VELENJE, 26. 4. 2012
PRISOTNI: Robert Mencinger (SD Dolič), Renato terman (SD Mro), Oto Strakuek (SD
1956 Trbovlje), Martin Fevžar (SD Slov. Konjice), Bogdan Slanšek (SD O. Skvarča)
OPRAVIČENO ODSOTNI PREDSTAVNIKI: SD D. Poženel, SD Kisovec, SD Liboje, SD
Rudnik Hrastnik, SD Celje,
Seja se je pričela ob 17.30 uri v prostorih strelskega drutva Velenje.
Dnevni red:
1. finančno poslovanje 2011 – finančno poročilo predsednika
2. poletna liga z zračnim orojem, določitev organizatorjev in terminov lige
3. razno

Ad1
Oto Strakuek je prisotnim predstavil finačno poslovanje zveze v letu 2011.
V letu 2011 je imela zveza 3.911,09 EUR prihodkov in 5.909,82EUR odhodkov. Presežek
odhodkov nad prihodki pred obdavčitvijo za leto 2010 znašajo 1.998,73 EUR. Društveni
sklad na dan 31.12.2012 znaša 2.547,81 EUR. Zveza ima opredmeteno osnovno sredstvo
Sistem Easy score.

Ad2
Na pobudo društev je bilo sprejeto, da se v okviru naše regije nadaljuje z lanskoletno »€ shot
ligo« v poletnem času in sicer z zračno puko in pitolo. Sprejet je bil naslednji sklep:
Splona določila lige:
-

Tekmuje se v enotni konkurenci v disciplinah z zračno puko in pitolo, 40 strelov v
času streljanja 60 minut (prilagojeno novim pravilom ISSF od 1.1.2013)
vsaka SD lahko prijavi eno ekipo in neomejeno število posameznikov
v ligi lahko nastopajo tudi tekmovalci iz drugih regij oz. držav
liga poteka v estih posameznih kolih s pričetkom v mesecu maju
najslabi rezultat posameznika, se v končnem rezultatu, ki je seštevek 6-ih kol, ne
upošteva
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-

v posamični konkurenci se rezultati vrednotijo na tri različne načine:
a) v 1. in 4. kolu teje za razvrstitev v posamični konkurenci skupno tevilo zadetih
krogov od 400 možnih
b) v 2. in 5. kolu teje za razvrstitev v posamični konkurenci le najboljša serija
desetih strelov, od štirih serij, ocenjenih na desetinko kroga (kot v finalih)
c) v 3. in 6. kolu teje za razvrstitev v posamični konkurenci le en najbolji zadetek
(Teiler), od 40-ih strelov, ki je ovrednoten z dejansko oddaljenostjo zadetka od
srediča tarče v stotinkah milimetra (ocenjeno s čitalcem tarč RIKA)

-

startnina znaša 6,00 € na posameznika in se pobira na vsakem posameznem kolu
z nagradnim skladom upravljata g. Bogdan Slanšek in Jure Banovšek
nagradni sklad v kategoriji zračna puka in zračna pitola posamezno, znaa celotno
startnino (zmanjšano za stroške organizacije in medalj ter pokalov – cca 400,00 €), ki
se v 6. kolu razdeli med deset najboljših strelcev v vsaki disciplini
vrednost točke se izračuna po sistemu: Vrednost točke = Sklad / vsota točk 10
najbolje uvrčenih
organizator (ZSD KŠZR – Vzhodna regija) si pridržuje pravico do spremembe
nagradnega sklada (število prijav, pridobitev generalnega sponzorja,…)
v ekipni konkurenci bodo podeljeni pokali in prehodni pokal
doseene uvrstitve posameznikov in ekip na posameznem turnirju se točkujejo po
naslednjem sistemu:

Mesto Posamezno

Ekipno

1.

35

20

2.

30

15

3.

26

11

4.

22

9

5.

19

7

6.

16

5

7.

13

4

8.

11

3

9.

9

2

10.

7

1

11.

5

12.

4

13.

3

14.

2

15.

1
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Liga bo potekala po naslednjem razporedu:
1. kolo:Trbovlje
2. kolo: Velenje
3. kolo:Sl. Konjice
4. kolo: Dolič
5. kolo:Hrastnik
6. kolo: Liboje

19. maj 2012 s pričetkom ob 9.00
3. junij 2012 s pričetkom ob 9.00
23. junij 2012 s pričetkom ob 9.00
14. julij 2012 s pričetkom ob 9.00
8. september 2012 s pričetkom ob 9.00
22. september 2012 s pričetkom ob 9.00

(Oto Strakušek)
(Renato Šterman)
(Igor Stajnko)
(Franc Oštir)
(Sebastian Lisec)
(Emil Toplak)

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega kola
poslati razpis vsem društvom v naši regiji, razpis in rezultati pa bodo objavljeni tudi na naši
spletni strani: www.zsd-kszr.si
Organizator si pridružuje pravico izvedbe posameznega kola v dveh dneh v kolikor bo število
udeleencev presegalo kapaciteto streliča in s tem onemogočilo normalno izvedbo
posameznega kola (sobota puška, nedelja pištola ob neparnih kolih in obratno ob parnih
kolih)
Skupne rezultate vodi Bogdan Slanšek, zato mu je organizator posameznega kola takoj po
končanem tekmovanju dolan poslati rezultate po elektronski poti na naslov
bogdan.slansek@siol.net in na naslov matjaz.kostanjsek@gmail.com
V zvezi stroškov je bil sprejet naslednji sklep, da so organizatorji poletnega ligaškega
tekmovanja v sezoni 2012 upravičeni do povrnitve tarč ( o prevzemu se dogovorijo z
predsednikom).
V tekmovanju bodo sodelovale naslednje ekipe:
zračna puka
- SD 1956 Trbovlje
- SD Mrož
- SD Celje
- SD Dolič
- SD Rudnik
- SD Okrogar-Skvarča

zračna pitola
- SD Mrož
- SD Liboje
- SD Slov. Konjice

Zainteresirana društva naprošam da svoj nastop potrdijo oz. prijavijo na email naslov:
oto.strakusek@zsd-kszr.si
Ad3
Določen je bil organizator regijskega tekmovanja z MK orojem in sicer
* na 50m puška
* na 25m pištola

27. 5. 2012
9 .6. 2012

Zidani most (Boris Gorišek)
Rečica (Peter Tkalec)
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Prisotni so podali naslednje informacije o izvedbi tekmovanj s serijsko zračno puko društev
v naši regiji:
12. maj 2012
26. maj 2012
2. junij 2012
30. junij

SD Kisovec
SD 1956 Trbovlje
SD Dolič
SD Rudnik Hrastnik

Vsi zainteresirani bodo obvečeni z razpisom organizatorja.
Prisotni so bili seznanjeni z zapisnikom regijskih koordinatorjev za področje olskega porta,
na katerem so bila obravnavana poročila o izvedbi dravnega olskega prvenstva 2011/12 in
novih predlogov izvedbe omenjenega tekmovanja.
Sklep omenjenega tekmovanja je bil, da se strelsko športno tekmovanje v sezoni 2012/13
izvede tako kot v pretekli tekmovalni sezoni.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Oto STRAKUŠEK,
predsednik
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