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Slovenske Konjice, 28.09.2020 

 

Razširjen UO ZSD KŠZR je na svoji 10. redni seji za tekmovanja v sezoni 2020/21 v luči 

preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 sprejel naslednja; 

 
PRIPOROČILA ORGANIZATORJEM STRELSKIH TEKMOVANJ  

V ORGANIZACIJI ZSD KŠZR 

 

Vsak organizator strelskega tekmovanja se mora zavedati, da je tekmovanje javni dogodek za 

katerega veljajo splošna priporočila NIJZ tako glede zbiranja kot tudi samega gibanja 

udeležencev; 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-

ukrepov 

in 

https://www.gov.si/novice/2020-07-01-pojasnilo-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/ 

 

Ker pa so strelska tekmovanja posebna specifika, ki se odvijajo praviloma v zaprtem prostoru 

smo povzeli priporočila NIJZ in jih prilagodili strelski tekmi na takšen način, da kar se da v 

največji možni meri upoštevajo priporočila NIJZ, ki pa se glede na epidemiološko sliko v državi 

lahko tudi spremenijo; 

 v prostore strelišča spuščajte zgolj zdrave strelce in strelke in le tiste, ki bodo streljali v 

skupini glede na objavo urnika, 

 na strelišču mora biti prisotno razkužilo za roke, 

 ob vstopu na strelišče se strelec vpiše na seznam prisotnih ljudi, ki vsebuje naslednje 

podatke; Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, 

kraj zbiranja (naslov strelišča), čas zbiranja (datum, začetek in konec zbiranja), 

 pri sestavi urnika upoštevajte vsaj 15minutni razmak med skupinami. Tako je 

omogočen umik celotne skupine iz strelišča, zračenje strelišča ter razkuževanje 

aparatur, ki se jih strelci dotikajo, 

 strelci imajo maske na sebi ves čas, ko so v prostorih strelišča, snamejo jih lahko 

zgolj na strelskem mestu (v poizkusnem in pripravljalnem času ter tekom tekmovanja), 

 strelci posamezne ekipe ali SD lahko streljajo skupaj in se ne rabijo mešati med 

strelskimi mesti (kot je to bila praksa do sedaj),  
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 mesta za preoblačenje naj bodo vsaj 1,5m narazen (če to prostorske zmožnosti 

strelišča dovoljujejo), 

 med strelci mora biti vsaj eno prosto strelsko mesto (zagotavljanje medsebojne 

razdalje), 

 po koncu streljanja se v primeru, da strelec ne more varno zapustiti strelskega mesta 

(v oddaljenosti 1,5m od sosednjih strelcev) si le ta namesti masko, se usede in počaka 

na ukaz STOP po izteku match časa ter skupaj z vsemi v obratnem vrstnem kot so 

prišli na strelno linijo le to tudi zapustijo, 

 Strelec se v najkrajšem možnem času preobleče in zapusti strelišče (rezultati bodo 

sporočeni še isti dan) organizator lahko na željo strelca ali vodje ekipe rezultate pošlje 

po SMS ali MMS-u, 

 ves čas gibanja na strelišču se strelci naj držijo čim bolj narazen in imajo nameščene 

maske, 

 trenerji morajo ves čas tekmovanja imeti na sebi masko in se čim manj gibati v bližini 

strelcev druge ekipe, 

 na strelišče in iz njega se priporoča da gredo strelci v vrstnem redu in eden za drugim. 

 

 

Spoštovani strelci, zavedajmo se, da so to drugačni časi in da je treba narediti nekaj 

sprememb, če ne zaradi sebe jih naredimo zaradi drugih in okolice. Ostanimo zdravi in 

poizkušajte kar se da upoštevati priporočila NIJZ. 

 

S strelskim pozdravom, MUŠ! 

PREDSEDNIK ZSD KŠZR 
Igor STAJNKO 
 

 
 

 

 

 


