
(prevoz, bivanje in prijavnino). Za tekmovanja označena z *, društvo poravna prijavnino vsem, ki dosegajo kriterije, vsi ostali stroški so samoplačniški.

mDD DD stDD KA M KA Ž ML M ML Ž ČL M ČL Ž
Norma za 

DP

A kriterij SZS 

(60 str.)

A kriterij SZS 

(40 str.)

II. DL Osrednje regije Člani puška 595 626,6 417,7

III. DL Osrednje regije Člani pištola 545 575 383

Mladinska liga Osr. regije Članice puška 573 626,6 417,7

Liga Osr. regije za mlajše Članice pištola 515 571 381

Mladinci puška 580 623,4 415,6

1. A DL za Pokal Slovenije Mladinci pištola 515 564 376

Liga mladih - st.PU/PI Mladinke puška 570 623,4 415,6
Pokal prijateljstva (PP) - 

serijska PU Mladinke pištola 495 562 375

Kadeti puška 363

Kadeti pištola 315

Kadetinje puška 355

Kadetinje pištola 300

serijska zračna 

puška

Norma za 

DP

Norma za 

PP

starejši dečki 167 145

starejše deklice 160 135

dečki 160 145

deklice 155 135

Trofej Mladosti Zagreb mlajši dečki 150

mlajše deklice 140

zračna puška
Norma za 

DP

norma za 

DL

starejši dečki 165 145

starejše deklice 158 135

zračna pištola
Norma za 

DP

norma za 

PP
starejši dečki 130 110

Dodatne opombe k kriterijem: starejše deklice 120 100

.- kategoriji mlajših članov (do vključno 23 let) se kriteriji za nastope na tekmovanjih zniža za 1% od članskega A kriterija.

.- vsem članom društva, ki opravijo v klubu vsaj 10 ur mesečno dela z mlajšimi člani,  bodisi na strelišču, na tekmovanjih ali društvenih prireditvah, 

društvo pokrije prijavnino dveh tekmovanj v Sloveniji, ki bi jih sicer morali financirati sami.

.- pri mlajših kategorijah (mDD, DD, stDD, kadeti in mladinci) se upošteva tudi njegovo zavzetost na treningih (torej ali redno hodi na treninge in se trudi),

zato se mu na podlagi tega omogoči nastop na tekmi kot motivacija in nagrada, če mu do izpolnitve kriterija zmanjka zgolj kakšen krog.
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članski A kriterij   

SZS - 1 %

Državno prvenstvo

PO DOGOVORU V ZAČETKU SEZONE

PO DOGOVORU V ZAČETKU SEZONE

PO DOGOVORU V ZAČETKU SEZONE

norma za DL

.- Za tekmovanja od julija do decembra se upoštevajo rezultati, ki jih je tekmovalec dosegel od januarja do junija. 

.- Rezultati doseženi od julija do decembra pa se upoštevajo od januarja do junija v naslednjem letu. 

.- Novi člani društva in tekmovalci, ki so prestopili v višjo kategorijo se glede udeležbe na določenem tekmovanju posvetujejo s trenerjem.

Kriteriji se usklajujejo skladno z novo objavljenimi A ali B (če ni razpisanih A kr.) kriteriji na Strelski zvezi Slovenije in normo za DP.

mladinski A kriterij SZS - 4,3 %

članski A kriterij SZS - 4,3 %

VSI Z DOSEŽENO NORMO za DP

norma za 

DP

Skirca Trzin (2. dan)

članski A kriterij   

SZS - 2 %

dosežena 

norma za PP     

Različni turnirji v Sloveniji                           

(Strelski upi, Ržkov m., Pokal Gorenje 

vasi, M. Vinka Lavrinca, Vladimir Keber, 

….)

Dosežena norma za 

DP

v mladinski konkurenci:

mladinski A kriterij SZS - 6,2 %

članski A kriterij SZS - 6,2 %

v članski konkurenci:

Regijsko prvenstvo VSI

P
o
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ln

a GLEDE NA SESTAVO EKIPE V ZAČETKU SEZONE

Li
ga

šk
a

VSI

tekmovanja                                       

z zračnim orožjem

kategorija
PUŠKA in PIŠTOLA

KRITERIJI ZA NASTOP NA TEKMOVANJIH Z ZRAČNIM OROŽJEM

Člani društva, ki dosežejo spodaj navedene kriterije za določeno tekmo, razen za tekmovanja označena z *,  jim društvo v celoti poravna stroške udeležbe

Za izračun kriterija se upošteva povprečje najboljših treh rezultatov na državnem ali mednarodnem nivoju kot sledi:

članski A kriterij SZS - 4,3 %

v članski konkurenci:

mladinski A kriterij SZS - 2,1 %
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i* DC Open Split, GP Beograd, 

Smederovo,Osijek, Plzen 

Češka, Munchen, Novi Sad

v mladinski konkurenci:

članski A kriterij SZS - 2,1 %

članski A kriterij   

SZS - 1,00 %

Pokal Trzina (1. dan)


