
 

 

 

PRAVILNIK O KLUBSKEM PRVENSTVU  

SPLOŠNE DOLOČBE  
 
1. člen  

Vsak član, ki ima izpolnjene  obveznosti članstva v klubu za tekočo sezono ima 

pravico udeležbe na klubskem prvenstvu. Pravilnik sprejema predsedstvo ZSD  

 Trbovlje in strelski odbor ZSD Trbovlje.  

2. č len  

Vsi člani morajo biti vabljeni na tekmovanje. Na objavljenem vabilu je 

napisana vnaprej določena komisija, ki vodi tekmovanje in rešuje spore na  

 samem tekmovanju.  

3. člen  

 

Tekmovanje se izvaja enkrat letno. Na tekmovanju se proglasi zmagovalca  

 vsake discipline,( doda se tudi kategorija senior skupno) in zmagovalca 

tekmovanja. Za vsako dodatno disciplino ali popravek pravilnika je potrebno  

ponovno sprejeti in popraviti ta pravilnik.  

4. člen  

Na tekmovanju se podeljujejo nagrade za prva tri mesta v vsaki disciplini in za  

 zmagovalca tekmovanja. Podeljuje se tudi prehodni pokal.  

 

5. člen  

Prehodni pokal se prenaša iz leta v leto, v trajno last zapade tekmovalcu, ki je  

 trikrat zapored osvojil pokal ali pa petkrat ločeno.  

 

TEKMOVALNE DISCIPLINE  
 
6. člen  

Na tekmovanju se lahko odvija več disciplin, le te pa se združujejo v skupni  

 rezultat, rezultati se arhivirajo za vsa tekmovanja za dobo 10 let.  

 
 

 

 

 

IPSC  

7. člen  

 



IPSC discipline se lahko udeležijo tekmovalci z opravljenim IPSC izpitom.  

8. člen  

IPSC tekmovanje je sestavljeno iz treh prog ali več. Disciplina je lahko tudi vključena na 

tekmovanja Level I., ki jih organizira ZSD Trbovlje in so sestavni del IPSC tekmovanja. 

9. člen  

 

Na tekmovanju v IPSC disciplini naj se uporablja samo oprema in orožje po 

pravilih IPSC. 

10. člen  

Upošteva se zadnja uradna verzija IPSC pravil.  

11. člen  

 

Na tekmovanju lahko sodijo boljši tekmovalci ZSD Trbovlje.  

12. člen  

IPSC disciplina bo razvrščena v kategorijo LEVEL I. tekmovanj, če se tako odloči 

strelski odbor ZSD Trbovlje. 

13. člen  

Rezultati se obdelajo v programu WIN MSS, vsi tekmovalci se preračunajo  v 

skupino STANDARD, orožje mora odgovarjati zahtevam skupine, po pravilih 

IPSC. Točkovanje pa se izdela kot je opisano v 30 -33 členu tega pravilnika. 

PRECIZNO  
 

13. člen  
 

 Tekmuje se v kalibru 7,62 mm do 45 ACP, s pištolami in revolverji , 

brez optičnih in svetlobnih merkov. Lahko dvoročno in brez naslona. 

Disciplina je lahko vključena na tekmovanje AA lige, ki je v 

organizaciji ZSD Trbovlje.  

14. člen  

Strelja se na razdalji 25 metrov v pištolsko tarčo ( 50 x 50 ), 2 x 5 streli  

 poskusno in  2 x 10 strelov za točkovanje.  

 

15. člen  

Točkuje se  serija 2 x 10 strelov.  

16. člen  

Sodijo sodniki z opravljenim izpitom ISSF ali izkušeni tekmovalci.  

 



 

HITROSTNO  
 

17. člen  

 

Hitrostno streljanje se strelja na padajoče tarče, ki pa so lahko poljubnih oblik,  

vendar naj bodo takšne, ki se uporabljajo na registriranih tekmovanjih IPSC.  

18. člen  

Strelja se iz dveh poizkusov na razdalji, ki se določi na samem strelišču, vendar  

 naj bo varno ( vsaj 7m ).  

19. člen  

Disciplina se meri z IPSC uro in sicer šteje najboljši rezultat iz dveh poizkusov.  

20. člen  

Število nabojev za poizkus ni omejeno je pa omejen kaliber in sicer veljajo  

 kalibri po pravilih IPSC ( min 9 x19mm ).  

21. člen  

Točkovanje je opisano v 30 -33 členu  
 

MK PUŠKA  22 lr  
 
 

22. člen  

Tekmuje se z MK puško brez dodatnih namerilnih naprav ( daljnogledi, optika ).  

23. člen  

 

Strelja se na MK tarčo v razdalji 50 m ali 35 m. Trojni stav v vsakem položaju 3  

 + 10 nabojev. Šteje serija desetih v vsakem položaju.  

24. člen  

Najprej se strelja stoje brez naslona, nato kleče z naslonom na eno koleno in še  

 leže brez podpore ( dovoljen komolec).  

25. člen  

 

Strelja se poizkusne strele v tarčo namenjeno poizkusnim strelom, 

pogleda se zadetke in nato še 3 x 10 strelov v tri tarče namenjene  

 točkovanju.  

 

 

26. člen  



Točkovanje je opisano v 30 -33 členu.  

 

PUŠKA RISANICA  
od  7 mm dalje  

 
28. člen 

 

Tekmuje se z puško ( puška z žlebovi v cevi ) brez dodatnih namerilnih naprav  

 in naprožil  

( daljnogledi, optika ), lahko polavtomatska ali repetirna, če puška naprožilo  

 ima  uporaba le tega ni dovoljena.  

 

29. člen  

 

Točkovanje je opisano v 30 -33 členu.  

 

SKUPNO TOČKOVANJE DISCIPLIN IN KONČNO  

 TOČKOVANJE  

30. člen  

 

Vsaka disciplina ima svoje točkovanje za prvaka discipline. V disciplini, kjer je  

 prijavljeno največ tekmovalcev se prične točkovanje.  

31. člen  

Tekmovalec, ki zmaga posamezno disciplino dobi 100%, ostali se obračunajo po  

 procentnem računu glede na zmagovalca discipline.  

 

32. člen  

Procenti v vsaki disciplini določijo zmagovalca, če je rezultat neodločen se  

pregleda večje število boljših zadetkov pri točkovanju na kroge. Pri točkovanju  

na čas, pa kdo je v bil v prvem poizkusu boljši. V IPSC streljanju, kdo ima več  

boljše osvojenih mest v več progah.  

33. člen  

Skupnega zmagovalca tekmovanja se dobi tako, da se sešteje število  

pridobljenih procentov po posamezni disciplini. Zmagovalec je tisti, ki zbere 

večje število procentov, v slučaju neodločenega rezultata se pregleda, kdo ima  

 večje število boljših mest v posamezni disciplini ( razstreljevanja ni ).  

 

 

 

KAZENSKE DOLOČBE  
 
34. člen  



Med samim tekmovanjem je prepovedano vsako uživanje alkohola, drog in  

 drugih substanc.  

35. člen  

V naprej določena komisija odloča o vseh nepravilnostih na tekmovanju v  

 posvetu z sodnikom in tekmovalcem, ki je predmet spora.  

36. člen  

 

Komisija ima pooblastilo, da tekmovalca izloči iz tekmovanja, če je kršil norme  

 športnega vedenja in tega pravilnika.  

 

 

 

 

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi predsedstvo ZSD Trbovlje in strelski  

 odbor ZSD Trbovlje.  

 

 

 

 

 

Trbovlje, 20.6.2014 Zasavsko strelsko društvo Trbovlje 
 


