Dispozicije E-shot lige
Novost, ki se uvaja v letošnji sezoni in se bo implementirana na zadnjem kolu lige je
Finale za najboljših 8 strelcev po skupnem seštevku E-shot lige. Finale se izvede po
ISSF pravilih.
Končnega zmagovalca E-shot lige in vseh ostalih sedem dobitnikov nagrad se bo
dobilo z vsoto dveh točkovanj;
Prvo točkovanje se izvede med prvih 8 strelcev po skupnem seštevku rednega dela
E-shot lige. Točke se razdelijo od 1-8, kjer 8 točk dobi prvi in nato eno manj vse do 8.
mesta, ki dobi 1 točko. S takšnim točkovanjem se upošteva trud, ki ga je strelec vložil
v tekmovanja čez vsa kola lige.
Drugo točkovanje se opravi glede na dosežene uvrstitve v finalu. Kjer zmagovalec
finala prav tako dobi 8 točk in zadnji v finalu 1 točko.
Po končanem finalu se točke iz obeh točkovanj strelcu seštejejo;
1. točkovanje (glede na mesto po skupnem seštevku rednega dela E-shot lige)
+
2. točkovanje (glede na doseženo mesto v finalu)
Vsota točk bo dala končnega zmagovalca in vse dobitnike nagrad do 8. mesta.
Če pride do izenačenja po seštevku točk iz predtekmovanja in finala, je višje
uvrščen tekmovalec, ki je dosegel večje število točk v finalu.
Splošna določila E-shot lige:
- vodi se ločeno točkovanje za puško in pištolo,
- liga poteka v enotni konkurenci (neglede na spol in starost),
- v ligi lahko nastopajo tekmovalci iz drugih regij in držav,
- liga poteka v šestih posameznih kolih s pričetkom v mesecu maju,
- najslabši rezultat posameznika se v končnem rezultatu, ki je seštevek 6-tih kol,
ne upošteva,
- vsako društvo lahko prijavi po eno ekipo in neomejeno število posameznikov,
- za ekipo se vodijo rezultati, če tekmujeta vsaj 2 strelca iste ekipe,
- tekmuje se 40 strelov za oceno,
- čas pripravljalnega in poizkusnega časa znaša 15 min ter 60 min
tekmovalnega časa oz. 50 min za streljanje na elektronske tarče,
- za skupni rezultat rednega dela upoštevajo naslednji dosežki:
1.kolo: najboljši rezultat vseh 40 strelov z upoštevanjem decimalk,
2.kolo: najvišja dosežena serija z upoštevanjem decimalk,
3.kolo: najmanjši dosežen odmik od popolne desetke (TEILER).
za naslednja tri kola (4.,5. in 6.kolo) se ocenjevanje rezultatov ponovi v
enakem vrstnem redu.

-

V zadnjem 6.kolu se za prvih 8 strelcev rednega dela izvede finale po pravilih
ISSF.
V seštevku točkovanja rednega dela in doseženega mesta v finalu se bo dobil
končni vrstni red dobitnikov nagrad (t.j. od 1.-8.mesta).
štartnina znaša 6,00 € za posameznega strelca in se pobere na vsakem kolu.

Organizacija posameznega kola;
Organizator posameznega kola mora najkasneje 10 dni pred pričetkom posameznega
kola poslati razpis vsem društvom v regiji kot tudi sosednjim regijam.
Organizator mora najkasneje 3 dni pred dnevom tekmovanja objaviti razpored
streljanja strelcev na tekmi.
Rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani : www.zsd-kszr.si
Organizator si lahko pridruži pravico izvedbe posameznega kola v dveh dneh v kolikor
bo število udeležencev presegalo kapaciteto strelišča in s tem onemogočilo normalno
izvedbo posameznega kola (sobota puška, nedelja pištola ob neparnih kolih in obratno
ob parnih kolih).
Organizator posameznega kola je upravičen do povrnitve tarč (o prevzemu se
dogovorijo s predsednikom ZSD KSZR)
Vodenje rezultatov in objave;
Skupne rezultate vodi Bogdan Slanšek, zato mu je organizator posameznega kola
dolžan
poslati
dosežene
rezultate
po
elektronski
pošti
na
naslov:
bogdan.slansek@siol.net ter za objavo na naši spletni strani poslati še na naslov
matjaz.kostanjsek@gmail.com.

