
Streljanje z zračno puško in pištolo – srednje šole 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Strelska zveza Slovenije 

Informacije in prijave: Andreja Vlah, Strelska zveza Slovenije,  

Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana,  

tel.: 051 611 330,  

e-pošta: vandreja@hotmail.com  

 

Datum in kraj tekmovanja 

Področna tekmovanja: januar -  februar 2019. 

Finalno tekmovanje: marec 2019. 

 

Discipline 

Posamično in ekipno zračna puška, tarča R4 – 40 strelov. 

Posamično in ekipno zračna pištola, tarča R16 – 40 strelov. 

Posamično in ekipno serijska zračna puška, tarča R8 – 20 strelov. 

 

Razpisana določila 

Na srednješolskih strelskih tekmovanjih v šolskem letu 2018/2019 sodelujejo dijaki in 

dijakinje, letnik 2000 in mlajši. Dijak/dijakinja se sam odloči, v kateri disciplini bo 

streljal, ne glede na registracijo pri SZS. Tekmovanja naj bodo izvedena v 

sodelovanju s PC in strelsko organizacijo. Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipe 

so lahko mešane, vendar ločene po disciplinah.  

 

Področno tekmovanje 

Koordinatorji strelskih tekmovanj po posameznih regijah se morajo povezati s 

Področnimi koordinatorji PC, ki so v njihovi skupini. Termin in izvajalec področnega 

tekmovanja se določi na podlagi soglasja Področnih koordinatorjev PC.  Izvajalci 

morajo zapisnike področnih tekmovanj poslati koordinatorki panoge do konca 

februarja 2019.  

 

Finalno tekmovanje z zračno puško   

Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrstita prvouvrščena 

ekipa in najboljša drugo uvrščena ekipa vseh področij po rezultatu – skupaj osem 

ekip. Med posamezniki pa se na državno tekmovanje uvrstijo po dva najboljša dijaka 

in dve najboljši dijakinji s področnega tekmovanja.  

 

Finalno tekmovanje z zračno pištolo 
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Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrsti dijak/dijakinja, ki 

je dosegel minimalni rezultat 325 krogov. 

 

Finalno tekmovanje s serijsko zračno puško 

Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrsti prvouvrščena 

ekipa po rezultatu. Med posamezniki pa se na državno tekmovanje uvrstijo po dva 

najboljša dijaka in dve najboljši dijakinji s področnega tekmovanja.  

 

Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s 

skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije na www.sport-mladih.net). Tekmovalce 

prijavijo šole. 

 

Kontaktne osebe 

SEVEROVZHODNA REGIJA: PC POMURJE 

Koordinator za streljanje za severovzhodno regijo: Gregor Maučec, Kratka ulica 5, 

9224 Turnišče, tel.: 031 817 059, e-pošta: gregor.maucec@gmail.com  

SEVERNA REGIJA: PC KOROŠKA, PC MARIBOR in PC POSAVJE 

Koordinator za streljanje za severno regijo: Peter Golob, Plintovec 8e, 2201 Zgornja 

Kungota, tel.: 041 471 025, e-pošta: peter.golob1@gmail.com  

VZHODNA REGIJA: PC ZASAVJE, PC CELJE in PC VELENJE 

Koordinator za streljanje za vzhodno regijo: Igor Stajnko, Ferkova ulica 15, 2000 

Maribor, tel.: 041 320 392, e-pošta: igija7@gmail.com  

SEVEROZAHODNA REGIJA: PC GORENJSKA in PC DOMŽALE 

Koordinator za severozahodno regijo: Janko Demšar, Partizanska cesta 41, 4220 

Škofja Loka, tel.: 041 719 049, e-pošta: demsar.j@gmail.com  

OSREDNJA REGIJA: PC LJUBLJANA in PC GROSUPLJE 

Koordinator za osrednjo regijo: Elvira Valant, Mestna strelska zveza Ljubljana, 

Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, tel.: 031 647 214, e-pošta: 

elvi.valant@gmail.com  

JUGOVZHODNA REGIJA: PC DOLENJSKA in PC POSAVJE 

Koordinator za jugovzhodno regijo: Ernest Sečen, Kregarjeva 1, 8250 Brežice, tel.: 

041 747 956, e-pošta: ernest.secen.szs@gmail.com  

ZAHODNA REGIJA: PC OBALA, PC GORIŠKA in PC NOTRANJSKA 

Koordinator za zahodno regijo: Jurij Čakardič, Vena Pilona 7, 6000 Koper, tel.: 041 

784 670,  e-pošta: jurij.cakardic@gmail.com  
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