PRAVILNIK O KLUBSKEM PRVENSTVU ŠSD »BURJA«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsak član, ki ima izpolnjene obveznosti članstva v klubu za tekočo sezono ima
pravico nastopa na klubskem prvenstvu ( v nadaljevanju tekmovanje ). Pravilnik
sprejema predsedstvo ŠSD »BURJA« in strelski odbor ŠSD »BURJA«.
2. člen
Vsi člani morajo biti pismeno vabljeni na tekmovanje. Na vabilu je napisana
vnaprej določena komisija, ki vodi tekmovanje in rešuje spore na samem
tekmovanju.
3. člen
Tekmovanje se izvaja večkrat letno. Na tekmovanjih se proglasi zmagovalca
vsake discipline, na koncu pa seštevek prej določenih disciplin za skupnega zmagovalca.
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. Za skupnega
zmagovalca se podeljuje 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 4 let.

PRECIZNO PIŠTOLA IN REVOLVER
8. člen
Tekmuje se v kalibru 7,62 mm do 45 ACP, z pištolami in revolverji , brez optičnih in
svetlobnih merkov. Eno ali dvoročno in brez naslona.
9. člen
Strelja se na razdalji 15metrov in 25 metrov v pištolsko tarčo ( 50 x 50 ),trije preizkusni streli
in deset tekmovalnih strelov. Preizkusnih se ne lepi (pokriva zadetkov).
10. člen
Točkuje se serija desetih najboljših strelov.
16. člen
Sodijo sodniki z opravljenim izpitom ISSF ali izkušeni tekmovalci.

MK PUŠKA 22 lr
17. člen
Tekmuje se z MK puško brez dodatnih namerilnih naprav in z dodanimi namerilnimi
napravami ( daljnogledi, optika ).

18. člen
Strelja se na MK tarčo v razdalji 50 m ali 35 m. Prosti položaj. Strelja se 3 poizkusne in
10 x tekmovalnih nabojev. Preizkusnih se ne lepi (pokriva zadetkov). Šteje serija desetih
najboljših zadetkov v tarči.
19. člen
V vsako tarčo se strelja poizkusne strele, se pregleda zadetke in nato se strelja še 10
strelov.
20. člen
Točkovanje je opisano v 24 -26 členu.

PUŠKA RISANICA
21. člen
Tekmuje se z puško ( puška z žlebovi v cevi ) brez dodatnih namerilnih naprav in z dodanimi
namerilnimi napravami ( daljnogledi, optika ), lahko polavtomatska ali repetirna.
22. člen
Strelja se na tarčo v razdalji 50m, 100m in večje razdalje odvisno od možnosti strelišča. Prosti
stav z naslonom puške, 3 x poizkusni strel in serija 10 x za oceno. Preizkusnih se ne lepi
(pokriva zadetkov).
23. člen
Točkovanje je opisano v 24 -26 členu.

SKUPNO TOČKOVANJE DISCIPLIN IN KONČNO
TOČKOVANJE
24. člen
Vsaka disciplina ima svoje točkovanje za prvaka discipline. V disciplini, kjer je
prijavljeno največ tekmovalcev se prične točkovanje.

25. člen
Seštevek v vsaki disciplini določi zmagovalca, če je rezultat neodločen se
pregleda večje število boljših zadetkov pri točkovanju na kroge.
26. člen
Skupnega zmagovalca tekmovanja se dobi tako, da se sešteje število
pridobljenih krogov v prej določenih disciplinah. Zmagovalec je tisti, ki zbere
večje število krogov, v slučaju neodločenega rezultata se pregleda, kdo ima
večje število boljših mest v posamezni disciplini ( razstreljevanja ni ).

KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Med samim tekmovanjem je prepovedano vsako uživanje alkohola, drog in
drugih substanc.
28. člen
V naprej določena komisija odloča o vseh nepravilnostih na tekmovanju v
posvetu z sodnikom in tekmovalcem, ki je predmet spora.
29. 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 ŠSD »BURJA« .

ŠSD »BURJA«

