ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE

OSNUTEK

Maroltova 14
1000 LJUBLJANA
Številka :
Na podlagi 31. člena Pravilnika za organizacijo in izvajanje športnih tekmovanj v Združenju
multiple skleroze Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZMSS) je Komisija za šport (v nadaljnjem
besedilu KŠ) na svoji …. seji, dne …………. sprejela
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v streljanju s serijsko
zračno puško invalidov ZMSS
1. SPLOŠNI DEL :
2. Člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba prvenstva članov
ZMSS s serijsko zračno puško.
3. člen
Prvenstvo v streljanju z zračno puško se izvede v skladu s Pravilnikom za organizacijo in
izvajanje športnih tekmovanj v ZMSS, s pravili mednarodne športne strelske zveze (ISSF ),
mednarodnega strelskega komiteja za invalide (ISCD), Izvlečka mednarodnih pravil strelstva
invalidov za tekmovalce obolele z MS, Tehničnega pravilnika za organizacijo tekmovanj v
streljanju ZŠIS - POK in razpisa za posamezno tekmovanje.
4. člen
Prvenstvo v streljanju s serijsko zračno puško se izvede pod pogojem, da je streljanje kot športna
panoga v programih podružnic članic ZMSS.

5. člen
Prvenstvo v streljanju s serijsko zračno puško se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju športnih
prvenstev KŠ pri ZMSS.

2. TEKMOVANJE :
3. člen
a. Tekmovanje se izvaja s serijsko zračno puško – 40 strelov v tarčo R8.
b. Na tekmovanje se lahko prijavijo člani ZMSS, ki so na podružničnem predtekmovanju
dosegli normo, ki je predpisana z razpisom in se s tem uvrstili na prvenstvo ZMSS;
c. Prvi trije uvrščeni v prejšnjem letu imajo pravico do nastopa v tekočem letu brez udeležbe
na predtekmovanju;
č. Če KŠ v razpisu zahteva zapisnik o izvedbi predtekmovanja, so športni referenti podružnic
dolžni predložiti zapisnik o izvedbi predtekmovanja z vsemi rezultati, ki so jih tekmovalci
doseglid. Norme za udeležbo na prvenstvo ZMSS določi vsako leto KŠ z razpisom.
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6.

Člen

Tekmovalec, ki ne more sam napolniti ali sprožiti strelnega orožja ima lahko pomočnika, ki
ga mora obvezno prijaviti v skladu z razpisom tekmovanja.
3. KATEGORIJE
7. člen
a. Tekmuje se v kategoriji SH2;
b. Tekmovanje je ločeno posamezno v ženski in moški konkurenci;
c. Tekmuje se tudi ekipno. Ekipo sestavljajo trije tekmovalci, ki je lahko mešana.
8. člen
V kategoriji SH2 so strelci s puško, ki zaradi vrste prizadetosti niso sposobni sami držati
puške v strelskem položaju in zato potrebujejo strelsko stojalo in sedež.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE :
9. člen
Tekmovalec ali vodja ekipe se lahko pred, med ali petnajst minut po končanem tekmovanju
pisno pritoži komisiji za pritožbe v skladu z 22.,23. in 24. členom Pravilnika za organizacijo
in izvajanje športnih tekmovanj pri ZMSS.
10. člen
S sprejetjem tega Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanja v streljanju
s serijsko zračno puško invalidov ZMSS preneha veljati Tehnični pravilnik, ki je bil sprejet
24.12.2008.

KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS:
Predsednica: Ana Mohar
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IZVLEČEK MEDNARODNIH PRAVIL STRELSTVA INVALIDOV
ZA STRELCE OBOLELE Z MS
Priloga 1:
SH2: V kategoriji SH2 se uvrščajo strelci s puško, ki zaradi vrste prizadetosti niso sposobni sami
držati puške v strelskem položaju in zato potrebujejo strelsko stojalo.
V kategoriji SH2 lahko tekmovalci streljajo stoje ali sede. V primeru, da streljajo sede, morajo sedež
na katerem sedijo prinesti s seboj. Tekmovalci na strelskem sedežu ne smejo imeti naslona oziroma se
ne smejo naslanjati na naslon.
Tekmovalci morajo imeti med tekmovanjem odstranjene stranske opore sedeža.
Nihče od tekmovalcev v kategoriji SH2 se ne smejo med samim tekmovanjem z rokami naslanjati na
kateri koli del vozička ali sedeža in strelske mize, prav tako z nobenim delom telesa ne sme prekoračiti
strelske linije.
STRELSKO STOJALO
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 kakršno koli oporo telesu. Strelsko stojalo lahko služi le kot opora puški in ne
tekmovalcu.
Stojalo ima kot nosilni del gibljivo vzmet, odobreno od ISCD (glej prilogo 2).

Priloga 2:
STRELSKO STOJALO
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