
 

 

Štev.: 164/PJ-DL 
Ljubljana, 07.03.2017   

           Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si 
     

RAZPIS 25.  DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE V  
STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM ZA LETO 2016 

 
v nedeljo, 9. aprila 2017 

na strelišču  na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani. 
  

1. 
 

Zbor tekmovalcev je ob 8.00 uri, začetek tekmovanja prve skupine bo ob 8.30 uri. 
Informacija o otvoritvi in podelitev prvih kompletov medalj bo obešena na oglasni deski na 
strelišču. Organizator in izvajalec tekmovanja je ZŠIS-POK. Otvoritev in podelitev medalj ter 
pokalom najboljšim bo po končanem nastopu zadnje strelske skupine. 

 
2. 
 

Državno prvenstvo se izvaja v posamični in ekipni konkurenci. 
Ekipno tekmovanje poteka v enotni konkurenci po starosti in spolu (tudi mešane ekipe), 
ločeno po posameznih razredih invalidnosti in vrsti orožja. Ekipo v posameznem razredu 
sestavljajo trije tekmovalci(ke) posameznega društva, ki so na predtekmovanju dosegli 
predpisano normo kot posamezniki.  
 
Ekipa (poimensko) mora biti predhodno najavljena skupaj s prijavo na DP! 
Rezultati, doseženi v posamični konkurenci se upoštevajo za ekipni del tekmovanja, v kolikor 
je izmed uvrščenih na posamično tekmovanje v določenem razredu mogoče oblikovati vsaj 3 
ekipe. Društvo lahko sodeluje z več ekipami, v kolikor je toliko tekmovalcev izpolnilo normo 
in se uvrstilo na DP v posamični konkurenci. Zamenjava v ekipi je možna le v primeru, da 
najavljeni tekmovalec iz opravičljivih razlogov na DP ne more nastopiti, tekmovalec, ki 
manjkajočega v ekipi nadomesti, pa je prav tako izpolnil normo za DP (in je na tekmovanje 
prijavljen) v posamični konkurenci. Opravičljivo menjavo v ekipi je potrebno predhodno 
najaviti (najkasneje pred pričetkom tekmovanja). 

 
3. 
 

Tekmuje se s standard zračno pištolo v kategoriji invalidnosti SH1 in NAC  ter serijsko zračno 
in standardno puško  v kategorijah invalidnosti SH1, SH2, gluhi in NAC. Tekmovalna razreda 
SH2 in SMS sta združena v enotni tekmovalni razred SH2. 
Tekmovanje se izvaja po kategorijah člani, članice, mladinci(ke)-do dopolnjenih 18 let. 

 
4. 
 

V tekmovanju s serijsko zračno puško se strelja na tarče R8, s standardno puško pa na tarče 
R4. 



 

5. 
 

Tekmovanje se izvaja v skladu s pravili Mednarodnega strelskega komiteja za invalide pri IPC, 
Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v ZŠIS-POK, Tehničnega pravilnika za organizacijo 
in izvajanje tekmovanj v streljanju in  določilih tega razpisa. 
 

6. 
 

Za udeležbo na državnem prvenstvu morajo vsi tekmovalci izpolniti kvalifikacijske norme. 
Norme za leto 2017 so: 
 

 SERIJSKA ZR.PUŠKA: STANDARDNA ZR. 
PUŠKA: 

Serijska in standardna zr. 
puška 

Kategorija Člani Članice Člani Članice Mladinci(ke) Mladinke 
NAC samo 
ZDIS 

Prvih 5 iz 
območnega 

Prvih 5 iz 
območnega 

Prvi 3 iz 
območnega 

Prvi 3 iz 
območnega 

brez norme brez 
norme 

NAC 333 k. 295 k. 300 270 brez norme brez 
norme 

SH1 310 k. 290 k. 300 270 brez norme brez 
norme 

SH2 315 k. 305 k. 300 270 brez norme brez 
norme 

GLUHI 310 k. 300 k. 300 270 brez norme brez 
norme 

 
  PIŠTOLA: 

Kategorija Člani Članice Mladinci Mladinke 

NAC samo 
ZDIS 

Prvi 3 iz 
območnega  

Prvi 3 iz 
območnega 

brez norme brez norme 

NAC, SH1 500 k. 300 k. brez norme brez norme 

 
 

7. 
 

Tekmovalne discipline (na državnem prvenstvu veljajo nova časovna pravila): 
- serijska zračna puška - člani, članice, mladinke, mladinci: strelja se 40 strelov za oceno po 
dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v dve tarči. Čas streljanja je 15 min 
za poskusne strele in 50 min za oceno.  
- standardna zračna puška- člani, članice, mladinke, mladinci: strelja se 40 strelov za oceno 
po dva strela v tarčo in neomejeno število poskusnih strelov v dve tarči. Čas streljanja je 15 
min za poskusne strele in 50 min za oceno.  
- zračna pištola - člani, mladinci: strelja se 60 strelov za oceno po dva strela v tarčo in 
neomejeno število poskusnih strelov v tri tarče. Čas streljanja je 15 min za poskusne strele in 
75 min za oceno.  



 

- zračna pištola - članice, mladinke: strelja se 40 strelov za oceno po dva strela v tarčo in 
neomejeno število poskusnih strelov v tri tarče. Čas streljanja je 15 min za poskusne strele in 
50 min za oceno. 
 

8. 
 

Tekmovalci morajo imeti svojo opremo, ki mora ustrezati veljavnim pravilom tekmovalčeve 
kategorije. V kolikor oprema ne bo ustrezna, bo tekmovalec diskvalificiran oz. uvrščen v 
nacionalni razred, v kolikor bo oprema ustrezala temu razredu in je sposoben streljati po 
pravilih, ki veljajo za nacionalni razred.  
 
Če bo sodniška služba ugotovila nepravilnosti pri opremi med samim tekmovanje, bo 
tekmovalec diskvalificiran. 
 

9. 
 

Tekmovalci, uvrščeni po razredih na prva tri mesta v posamezni kategoriji, prejmejo medalje. 
Prvo uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo pokale, člani ekipe pa medalje. 

 
10. 

 
Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki 
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o 
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895. 
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!! 
 
Razpis velja do vključno petka, 31. 03. 2017, po navedenem datumu 

se prijave zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča. 
 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 
 

Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si . 
 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  

 
Prosim, če poskrbite, da bodo vaša društva in zveze do konca roka prijav na ZŠIS-POK 
dostavila dokazila o vaših izpolnjenih normah, v kolikor bomo to od vas zahtevali! V 

nasprotnem primeru tekmovalec, ki ne bo mogel dokazati dosežene norme ne bo smel 
nastopiti na državnem prvenstvu. 

 
PRI PRIJAVI  IZBERETE PRAVILNI TEKMOVALNI RAZRED ZA PRIJAVLJENEGA 
TEKMOVALCA!!!! 
 



 

11. 
 

Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite bo krila stroške izvedbe tekmovanja 
in toplega obroka, ostale stroške udeležbe na tekmovanju krijejo udeleženci sami. Lokacija 
restavracije za obroke bo objavljena pri startni listi na strelišču. 

 
12. 

 
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na ZŠIS-POK, tel. (01) 5300 895 ali  po el. pošti 
na naslovu:  primoz.jeralic@zsis.si. 
 
S športnimi pozdravi! 
                                                           
 
 
Primož Jeralič        Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec ZŠIS-POK      Predsednik ZŠIS-POK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
1. Razredi in oprema 
2. Seznam ZDIS uvrščenih (bo objavljen kasneje, ko le tega dobimo na ZŠIS-POK) 



 

 

Priloga 1: 
RAZREDI IN OPREMA: 
 
1. SH1: V razred SH1 se uvrščajo strelci s puško in pištolo, ki lahko samostojno držijo orožje v 
strelskem položaju. Sem uvrščamo tekmovalce s prizadetostjo nog: amputacije, prikrajšave nog za 
več kot 6 cm, paraplegije, določeno stopnjo mišične oslabelosti, ki onemogoča normalno gibanje, 
določeno stopnjo omejene gibljivosti sklepov in podobno. 
 
2. SH2: V razred SH2 se uvrščajo strelci s puško, ki zaradi vrste prizadetosti niso sposobni sami držati 
puške v strelskem položaju in zato potrebujejo strelsko stojalo. Sem uvrščamo strelce, ki imajo 
nefunkcionalno ali težje prizadeto eno ali obe roki, tetrapareze, tetraplegije, osebe z multiplo 
sklerozo, amputacije rok in podobno. 
 
V razredih SH1 in SH2 lahko tekmovalci streljajo stoje ali sede. V primeru, da streljajo sede, morajo 
sedež na katerem sedijo prinesti s sabo. Tekmovalci s tetraplegijo, paraplegijo, določenimi 
paralizami s hujšo prizadetostjo ravnotežja, imajo lahko na strelskem sedežu naslon, katerega 
najvišja točka naslonjala (vključno z ročaji) mora biti najmanj 10 cm pod pazduho. Ostali tekmovalci, 
ki imajo normalen občutek za ravnotežje, pa na strelskem sedežu ne smejo imeti naslona.  
Tekmovalci morajo imeti med tekmovanjem odstranjene stranske opore sedeža. 
 
Nihče od tekmovalcev v razredih SH1 in SH2 se ne sme med samim tekmovanjem z rokami naslanjati 
na katerikoli del vozička ali sedeža in strelske mize, prav tako z nobenim delom telesa ne sme 
prekoračiti strelske linije. 
 

STRELJANJE S PIŠTOLO 
Pri streljanju s pištolo lahko v razredu SH1 sodelujejo tekmovalci, ki izpolnjujejo zgoraj navedene 
kriterije za razred SH1 in tekmovalci s prizadetostjo rok, vendar roka s katero se strelja ne sme biti 
prizadeta. 
 
Tekmovalci s pištolo lahko streljajo stoje ali sede. Določila glede naslona na sedežu, stranskih opor in 
naslona rok, veljajo ista kot pri tekmovanju s puško. 
 
Pri streljanju roka, s katero se ne strelja ne sme biti na strelskem sedežu. 
 

STRELSKO STOJALO 
je lahko prosto stoječe na tleh, pritrjeno na strelski pult (mizo) ali posebno strelsko mizico, ki je 
pritrjena na voziček ali strelski sedež. V primeru uporabe strelske mizice, ta tekmovalcem ne sme 
služiti za kakršnokoli oporo telesa, prav tako lahko strelsko stojalo služi le kot opora puški in ne 
tekmovalcu. Stojalo ima kot nosilni del gibljivo vzmet, odobreno od ISCD (glej prilogo). 
 

POMOČNIKI 
Tekmovalci v razredu SH2 imajo lahko pomočnika za polnjenje puške in/ali menjavo tarč. Pomočnik 
ne sme motiti ostalih tekmovalcev na strelski liniji, prav tako ne sme med tekmovanjem govoriti s 
tekmovalcem. 
 
 



 

 

 
Priloga 2: 

STRELSKO STOJALO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
UVRŠČENI ZDIS-tekmovalci NA DRŽAVNO PRVENSTVO V STRELJANJU 2017 
 
BO OBJAVLJEN NAKNADKO, KO LE TEGA DOBIMO NA ZŠIS-POK 
   


