
                                
 

1 
 

ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV 

KOROŠKO – ŠTAJERSKO – ZASAVSKE REGIJE 

Trg revolucije 17, 1420 Trbovlje 
www.zsd-kszr.si, e-pošta: igor.stajnko@zsd-kszr.si    
telefon: 041 320 392 

 
 

Slov. Konjice, 18.10.2021 
 
 
 
 

ZAPISNIK 5. IZREDNE SEJE  

RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA ZSD KŠZR, 
 

ki je bila potekala med 10.10. in 14.10.2021 po elektronski pošti. 

 
 
Obravnavala se je organizacija in izvedba zimskega dela sezone 2021/22 za 

naslednja tekmovanja; 

1. Državna liga mladih in Pokal prijateljstva 

2. Druga državna liga z zračnim orožjem: 

3. Regijska liga pionirjev, 

4. Regijska liga članov-serijsko orožje, 

5. Razno 

 
 

AD 1.  Državna liga in Pokal mladih 

Državna liga se izvede v dveh skupinah Zasavski in Štajerski po sledečem vrstnem 
redu; 

     ZASAVSKA SKUPINA ŠTAJERSKA SKUPINA 

1. kolo: 14.-16.10.2021 Kisovec   Slov.Konjice 

2. kolo: 11.-13.11.2021 Trbovlje   Dolič 

3. kolo: 25.-27.11.2021 Mala Breza   Liboje 

 
 
AD 2.  II. DRŽAVNA LIGA Z ZRAČNIM OROŽJEM 

II. državna liga se izvede po naslednjih terminih; 

1. kolo: 23.10.2021  Slov.Konjice 

2. kolo: 20.11.2021  Mala Breza 

3. kolo: 11.12.2021  Dolič  

 

Potek in pravila tekmovanja lige; 

Liga je sestavljena iz 6-ih kol, kjer se tri organizirajo do konca leta 2020 ter preostale tri 

v letu 2021. Tekmovanje poteka po turnirskem sistemu, da se tako v svoji obliki kar 

najbolj približa višjim nivojem tekmovanj in sicer;  

- tekmuje se 40 strelov za oceno, 

- SD tekmuje z ekipo in neomejenim številom posameznikov,  
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- rezultati posameznikov in ekip se točkujejo z obstoječim pravilnikom o 

tekmovanjih v državnih članskih ligah z zračno puško in pištolo za Pokal 

Slovenije.  

- čas tekmovanja je; 15 min pripravljalnega časa + 

           15 min pripravljalnega in poizkusnega časa ter 

             60 min tekmovalnega časa oz.  

    50 min v primeru elektronskih tarč 

Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 75 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi izdanega računa.  

Prijavnina za posameznika znaša 5 EUR / nastop, ki ga društvo poravna po zaključku 
lige glede na število nastopajočih posameznikov iz Društva v sezoni 2020/21. 

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega 

kola poslati razpis kola vsem društvom v regiji. 

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati za puško in pištolo izdela Bogdan Slanšek, kateremu mora organizator 

takoj po tekmovanju poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; 

bogdan.slansek@siol.net.  

Rezultati bodo tudi objavljeni na naši spletni strani: www.zsd-kszr.si Bogdan Slanšek nato 

rezultate razpošlje po elektronski pošti vsem udeležencem. Da ne bi prihajalo do 

nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte se mu naj posredujejo morebitne 

spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 

Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige. Eden 

najslabši rezultat oziroma uvrstitev posamezno se ne upošteva, medtem ko se 

ekipno upoštevajo vsi rezultati.  

V razporedu rezultatov posameznega kola se z zvezdico označijo posamezniki, ki 

so nastopali izven ekip svojega Društva. V končnem poročilu posameznega kola 

mora biti razviden podatek o številu nastopajočih posameznikov (izven ekipe Društva).  

Tarče in nagrade priskrbi regijski koordinator. 

 

AD 3.  REGIJSKA LIGA MLADIH 

Regijska liga mladih se izvede v dveh skupinah Zasavski in Štajerski po sledečem 
vrstnem redu; 

     ZASAVSKA SKUPINA ŠTAJERSKA SKUPINA 

1. kolo: 22.10.2021  Zidan Most   Velenje 

2. kolo: 19.11.2021  Kisovec   Dolič 

3. kolo: 10.12.2021  Trbovlje   Slov.Konjice 

 

mailto:bogdan.slansek@siol.net
http://www.zsd-kszr.si/
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Potek in pravila tekmovanja lige; 

Liga je sestavljena iz 6-ih kol, kjer se tri organizirajo do konca leta 2021 ter preostale tri 

v letu 2022. Tekmovanje bo potekalo;  

- tekmuje se 20 strelov za oceno, 

- čas tekmovanja je; 15 min pripravljalnega časa + 

           15 min pripravljalnega in poizkusnega časa ter 

             25 min tekmovalnega časa  

Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 50 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 
KŠZR na podlagi izdanega računa. 

Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega 

kola poslati razpis kola vsem društvom v regiji. 

Posamezno se tekmuje v konkurenci; 

- mlajši dečki / deklice,  

- dečki / deklice,  

- starejši dečki / deklice.  

Vsi ločeno po spolu. V ekipni konkurenci so ekipe lahko mešane po spolu. Mlajši dečki 

/ deklice in dečki / deklice ekipno tekmujejo v isti konkurenci. Starejši dečki / deklice do 

dopolnjenega 15. leta starosti nastopajo brez uporabe stojala (lahko tudi mlajši, vendar 

med potekom lige ne morejo nastopati v nižji ligi – z uporabo stojala). Točkovanje ekip 

in posameznikov se vodi skupno za obe skupini oz. je enako kot v pretekli sezoni.  

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati izdela Cvetko Privšek, kateremu mora organizator takoj po tekmovanju 

poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; cvetko.privsek@siol.net.  

(datumi so fiksni in jih ni moč spreminjati, kakor so tudi  prepovedani predhodni 

nastopi tekmovalcev. Vsako odstopanje se bo kaznovalo z diskvalifikacijo ekipe in 

tekmovalca). 

Rezultati bodo tudi objavljeni na naši spletni strani: www.zsd-kszr.si. Rezultati se nato 

razpošljejo po elektronski pošti vsem udeležencem. Da v prihodnje ne bi prihajalo do 

nesporazumov pri pošiljanju elektronske pošte, mu je potrebno poslati morebitne 

spremembe kontaktnih elektronskih naslovov. 

Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike, se podelijo na zadnjem kolu lige. Eden 

najslabši rezultat oziroma uvrstitev posamezno se ne upošteva, medtem ko se 

ekipno upoštevajo vsi rezultati.   

 

 

 

 

http://www.zsd-kszr.si/
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AD 4.  REGIJSKA LIGA ČLANOV - SERIJSKO OROŽJE 

Za lažjo in bolj varno izvedbo lige se zimski del sezone izvede dopisno,   

Regijska liga članov s serijskim orožjem se izvede do naslednjih datumov; 

1. kolo: 29.10.2021   

2. kolo: 12.11.2021   

3. kolo: 03.12.2021 

  

Potek in pravila tekmovanja lige; 

Liga je sestavljena iz 6-ih kol, kjer se tri izvedejo do konca leta 2021 ter preostale tri v 

letu 2022. Tekmujejo mešane ekipe (ena ekipa na društvo) in neomejeno število 

posameznikov. Skupni tekmovalni in poizkusni čas znaša 45 min. 

Rezultati moških posameznikov se vodijo v naslednjih starostnih kategorijah, 

- v 1. kategoriji od 20 do 50 let (od letnika 2001 do letnika 1971), 

- v 2. kategoriji od 51 do 60 let (od letnika 1970 do letnika 1961), 

- v 3. kategoriji od 61 do 70 let (od letnika 1960 do letnika 1951) ter 

- v 4. kategoriji od 71 let dalje (letnik 1950 in starejši).  

Rezultati se v posamezni kategoriji štejejo, če se tekmovanja udeleži vsaj pet (5) 
strelcev v drugem primeru se le ti vodijo v kategoriji nižje. 

 

Rezultati ženskih posameznic se vodijo v naslednjih starostnih kategorijah, 

- v 1. kategoriji od 40 do 55 let (od letnika 1981 do letnika 1966), 

- v 2. kategoriji od 56 let dalje (od letnik 1965 in starejše).  

Rezultati se v posamezni kategoriji štejejo, če se tekmovanja udeleži vsaj pet (5) 
strelk v drugem primeru se le ti vodijo v kategoriji nižje. 

 

Prijavnina za udeležbo ekipe v ligi je 50 EUR in se poravna na transakcijski račun ZSD 

KŠZR na podlagi izdanega računa. Prijavnina za posameznika znaša 5 EUR / nastop, 

ki ga društvo poravna po zaključku lige glede na število nastopajočih posameznikov iz 

Društva v sezoni 2020/21. 

 

Vodenje rezultatov in objave; 

Biltene z rezultati izdela Franc Lebič kateremu mora organizator takoj po tekmovanju 

poslati rezultate posameznega kola na elektronski naslov; franc.lebic1@siol.net.  

 

Rezultati bodo tudi objavljeni na naši spletni strani: www.zsd-kszr.si. Rezultati se nato 

razpošljejo po elektronski pošti vsem udeležencem.  

 

http://www.zsd-kszr.si/
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Podelitev nagrad ekipam in posameznikov, kakor tudi točkovanje, poteka po enakem 

sistemu kot v pretekli sezoni. Priznanja za 3 najboljše ekipe in posameznike se podelijo na 

zaključku lige oziroma na zadnjem kolu lige.  

 

 

AD 5.  RAZNO 

Vse člane ZSD KŠZR spominjam, da je za 05.11.2021 predviden datum volilne skupšine 

in še vedno lahko kandidirate za vsa mesta v ZSD KŠZR. Vaše kandidature lahko 

pošljete na moj naslov. 

Vljudno vabljeni. 

 

 

 

Zapisnik sestavil;      
PREDSEDNIK ZSD KŠZR 

        Igor STAJNKO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


