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PODROČNO - REGIJSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 
ZRAČNO PUŠKO (IN PIŠTOLO) ZA OSNOVNE IN SREDNJE 

ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2012 - 2013 
R  A  Z  P  I  S 

 
Na podlagi koledarja šolskih športnih tekmovanj in dogovora med Zavodom za šport RS 
Planica ter SZS, razpisujemo področno - regijsko tekmovanje v streljanju z zračno puško za 
osnovne in srednje šole iz območja PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, Starše, Pesnica, 
Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, 
Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi), PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, 
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Slovenska Bistrica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 
Žetale, Markovci, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik) in PC Koroška (Ravne, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, 
Muta, Brezno - Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, 
Podgorje), katero bo med 14.01.2013 in 17.01.2013, na strelišču SD ELEKTRO Maribor, 
Veselova ul. 6, Maribor. 
 
 
SREDNJE ŠOLE (STANDARD ZRAČNA PUŠKA IN ZRAČNA PIŠTOLA): 
 
Tekmujejo dijaki in dijakinje, rojeni  leta 1993 in mlajši. Tekmovanje je ekipno in posamično. 
Ekipo sestavljajo tri dijakinje oziroma trije dijaki iste šole ločeno po spolu. Strelja se s 
standard zračno puško na tarče R-4, 40 strelov za oceno. Skupni čas 65 minut. Kotizacija 
po ceniku SZS 13 EUR/tekmovalec ( tekmovalci morajo imeti svoje puške). 
 
Tekmujejo dijaki in dijakinje, rojeni  leta 1993 in mlajši. Tekmovanje je ekipno in posamično. 
Ekipo sestavljajo trije dijaki/nje iste šole (obvezno obeh spolov). Strelja se z zračno pištolo, 
40 strelov za oceno. Skupni čas 65 minut. Kotizacija po ceniku SZS 13 EUR/tekmovalec. 
(tekmovalci morajo imeti svoje pištole).NOVO!! 
 
 
 
OSNOVNE ŠOLE (SERIJSKA ZRAČNA PUŠKA): 
 
Tekmujejo učenke in učenci, rojeni  leta 1998 in mlajši v posamični ter ekipni konkurenci. 
Tekmovalci so razdeljeni v tri starostne kategorije. Vsi streljajo s serijsko zračno puško na 
tarče R–8, 20 strelov za oceno v času 45 minut. Kotizacija po ceniku SZS 11€/tekmovalec.  
 
 
Letnik 99 in 98 (starejši dečki in deklice). Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipe so 
tričlanske iz iste šole in ločene po spolu. 
 
 
Letnik 01 in 00 (mlajši dečki in deklice) ter letnik 02 in mlajši (cicibani). Tekmovalci teh 
kategorij streljajo z naslonom. Ekipo v posamezni starostni kategoriji sestavljajo trije 
tekmovalci iste šole obvezno obeh spolov.  
 
 



PRIJAVE: 
 
 
Prijavo tekmovalcev z navedbo šole, priimka, imena ter letnice rojstva pošljite do 08.01.2013 
na zgoraj navedeni email (ne preko aplikacije ŠŠT). Za hitrejše obveščanje o terminu 
tekmovanja ob točnem imenu in naslovu šole navedite še e-naslov in kontaktno osebo z tel. 
številko. Prijavnina se plača z gotovino na strelišču oz. ob predložitvi virmana o dokazilu 
plačila na TRR 045150000637119 - Strelsko društvo ELEKTRO Maribor, Veselova ul. 6 
Maribor. Račun dobite ob plačilu na dan tekmovanja. Če se prijavljeni ne udeleži tekmovanja, 
se  mora organizatorju plačati 90 odstotkov prijavnine. S pisno prijavo potrdite, da je učenec 
oz. dijak vaše šole in da so upoštevana določila iz 11.točke Skupnih pravil šolskih športnih 
tekmovanj. 
 
 
Za osnovne šole iz območja PC Maribor kotizacijo poravna ŠRD Zvezdica Maribor, kateri 
nato stroške razdelijo med šole udeleženke in Urada za šport Maribor. Za OŠ in SŠ iz Ptuja 
kotizacijo poravna Zavod za šport Ptuj. 
 
 
Mikročasovnico tekmovanja vam bomo posredovali do 10.1.2013 po elektronski pošti na e-
mail, katerega boste navedli v prijavi. 
Prav tako bo vidna na naši internetni strani www.strelstvo.com 
 
 
 
Na finalno tekmovanje v LJ se uvrstijo prvo uvrščene ekipe  in po dva 
najboljša posameznika-posameznice v vsaki kategoriji. 
Za tekmovalce z naslonom je predvidena okvirna norma. 
 
Za PC Maribor se istočasno izvede občinsko in področno tekmovanje. 
 
 
 
Šole poskrbijo, da imajo učenci in dijaki, kateri nastopajo v sistemu 
Šolskih športnih tekmovanj sklenjeno zavarovanje odgovornosti za 
svojo dejavnost. Športni pedagogi oz. spremljevalci tekmovalcev 
morajo biti seznanjeni s pravili šolskih športnih tekmovanj.  
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