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PRAVILNIK o lovskem strelstvu

I.
1.

SPLOŠNE DOLOČBE

SPLOŠNO

Pravna podlaga tega pravilnika je v Zakonu o divjadi in lovstvu, v Zakonu, ki ureja
področje orožja na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in v Pravilniku o
izobraževanju v lovskih organizacijah Republike Slovenije.
1.1. LZS s tem Pravilnikom ureja področje lovskega strelstva, zagotavlja
enotnost in hitrejši razvoj lovskega strelstva v slovenskih lovskih
organizacijah.
1.2. Lovsko strelstvo obsega usposabljanje, izvajanje pristrelitev, preizkus
strelskih sposobnosti z lovskim orožjem in lovska strelska tekmovanja: v
streljanju na glinaste golobe, streljanju z lovsko risanico na tarčo oziroma
streljanju premičnih tarč (bežeči merjasec) in kombinacija (različnih
lovskih strelskih disciplin).
1.3. Uporaba Pravilnika je obvezna pri izvajanju usposabljanja lovskih
pripravnikov, pri izvajanju vsakoletnih pristrelitev oziroma preizkus
strelskih sposobnosti z lovskim orožjem pred lovom, za vse prireditve v
lovskem strelstvu, ki jih organizira LZS, za vse ostale prireditve v lovskem
strelstvu, ki jih organizirajo LD ali so organizirane na regionalnem nivoju
pa je priporočljiva zaradi zagotovitve enakih pogojev za vse udeležence.
Če med tekmovanjem nastanejo primeri, ki jih Pravilnik ne obravnava, o
njih odloča tekmovalna žirija po posvetovanju s sodniki.
1.4. Komisija za lovsko strelstvo pri LZS vsako leto sprejme program prireditev
in tekmovanj v lovskem strelstvu na državnem nivoju, ter izbere lovske
organizacije, ki bodo organizirale tekmovanja v lovskem strelstvu LZS.
Sprejeti program tekmovanj v lovskem strelstvu LZS objavi v glasilu
Lovec.
1.5. Vsi udeleženci, funkcionarji in uradno osebje lovskih strelskih prireditev, ki
potekajo po tem pravilniku morajo dosledno spoštovati njegova določila.
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2.

VARNOST

2.1. Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno
varnost in varnost vsakogar na strelišču, zato se od njih zahteva stalna
pozornost in skrbnost pri ravnanju s strelnim orožjem, samodisciplina ter
previdnost med gibanjem po strelišču.
Za varnost vseh udeležencev na tekmovanjih v lovskem strelstvu,
usposabljanjih in pri pristrelitvi pušk oziroma preizkusu strelskih
sposobnosti lovca odgovarja odgovorna oseba izvajalca oziroma oseba,
ki jo le ta s sklepom imenuje. Organizator mora poznati in sprejeti vse
splošne ter posebne varnostne ukrepe na prireditvenem prostoru in
poskrbeti, da se dosledno izvajajo.
2.2. Na strelišču mora biti poskrbljeno za varnost tako, da so odprta strelišča
zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi, na vidnih mestih pa morajo
biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD
PREPOVEDAN. Na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla
na kateri so izpisana pravila za vzdrževanje reda na strelišču.
2.3. Zaradi varnosti vseh udeležencev na prireditvi morajo vsi, ki uporabljajo
orožje in se z njim gibljejo po prireditvenem prostoru, nenehno skrbeti za
pravilno in varno ravnanje z njim. Organizatorjeva dolžnost je, da zagotovi
strogo disciplino pri izvajanju varnostnih ukrepov, dolžnost udeležencev
pa, da se ravnajo v skladu Zakonom o orožju, na njegovi podlagi izdanimi
podzakonskimi akti in po navodilih organizatorja.
2.4. Zaradi zagotovitve varnosti lahko organizator prekine prireditev kadar
koli. Udeleženci lovskih strelskih prireditev so dolžni takoj obvestiti
organizatorja prireditve o vsaki nevarni okoliščini, ki bi lahko povzročila
nesrečo.
2.5. Dolžnost upravljavca strelišča oziroma vodje streljanja je, da odreče
izvajanje streljanja posamezniku, ki je pod vplivom alkohola ali mamil
oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže na to, da ne bo
varno uporabljal orožja in ga po potrebi tudi odstraniti s strelišča;
2.6. Na strelišču je dovoljeno nošenje orožja le, če je izpraznjeno, prelomljeno
oziroma z odprtim zaklepom.
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2.7. Tudi na strelski liniji mora biti vse orožje izpraznjeno in z odprtim
zaklepom. Udeleženec ga lahko napolni šele na poziv sodnika.
2.8. Vsak udeleženec mora po izvedenem streljanju z izpraznjenim orožjem
čim prej zapustiti strelsko linijo.
2.9. Udeleženec mora takoj prekiniti s streljanjem, če tako odloči organizator
(vodja prireditve). Orožje mora takoj izprazniti in ga postaviti v varen
položaj. Streljanje lahko nadaljuje le na poziv sodnika.
2.10. O začetku streljanja, o prekinitvah in praznjenju orožja odloča vodja
prireditve, ki je odgovoren tudi za druge nujne ukaze. Če vodja prireditve
ali njegovi pomočniki ugotovijo, da posameznik ne spoštuje pravil o
varnem rokovanju z orožjem, mu lahko prepovejo sodelovanje. Vsak
udeleženec, ki uporablja napolnjeno orožje brez dovoljenja vodje
prireditve, mora biti izločen.
2.11. Udeleženci in uradno osebje na strelišču, morajo obvezno uporabljati
zaščitna sredstva za sluh in oči. Če se na strelišču strelja na kovinske tarče
je uporaba zaščite vida potrebna tudi za vse obiskovalce na strelišču.
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II. STRELSKA DEJAVNOST V LOVSKIH DRUŽINAH
1.

Lovska družina mora zagotoviti minimalne pogoje za organiziran razvoj
lovskega strelstva, ki so določeni v tem Pravilniku.

2.

Upravni odbor lovske družine mora imenovati komisijo ali referenta za
lovsko strelstvo, ki ima naslednje naloge:
• skrbi, da v lovski družini vsako leto opravijo minimalen program lovskega strelstva,
ki obsega pristrelitev lovskih pušk in družinsko tekmovanje v lovskem strelstvu,
• odgovarja, da strelska dejavnost poteka v skladu z vsemi dogovori, pravilniki in
sklepi LZS, ki urejajo področje lovskega strelstva,
• organizira, vodi in ocenjuje vsakoletno pristrelitev lovskih pušk oziroma
preizkus strelskih sposobnosti lovca,
• organizira vaje v streljanju pred družinskim tekmovanjem v lovskem strelstvu
in strokovno pristrelitev lovskih pušk pred preizkusnim streljanjem z njimi,
• organizira in vodi družinsko tekmovanje v lovskem strelstvu,
• vodi evidenco o pristrelitvi lovskih pušk, lovskih tekmovanjih, vrstah in moči
orožja članov ter o nazivih MOJSTER STRELEC, ki so jih dosegli člani lovske
družine,
• organizira usposabljanje lovskih pripravnikov o pravilnem ravnanju z orožjem
na tekmovanjih in pri lovu,
• sodeluje na strokovnih predavanjih in tečajih s področja lovskega strelstva, ki
jih organizira območna lovska zveza, ali LZS,
• Upravnemu odboru lovske družine predlaga program strelske dejavnosti in
predračun za tekoče leto,
• O strelski dejavnosti v lovski družini najmanj enkrat na leto pisno poroča
Upravnemu odboru lovske družine.

3.

Člani, ki nameravajo loviti z risanicami, morajo vsako leto najpozneje do
začetka lova na srnjad pristreliti vse risanice, ki jih bodo uporabljali pri
lovu oziroma opraviti preizkus strelskih sposobnosti. Risanice pristrelijo s
streljanjem v tarčo srnjaka v naravni velikosti na razdaljo 100 metrov. Pri
pristrelitvi risanice je dovoljen poljuben položaj telesa, čas streljanja ni
omejen, člani lahko streljajo tudi z naslonom.
Pristrelitev je potrebno opraviti z vsemi merilnimi napravami, ki jih
namerava lovec uporabljati pri lovu (klasični merki, strelni daljnogled,
optične pike itd.), sicer sme lov izvajati samo na način, kot je opravil
pristrelitev oziroma preizkus orožja.
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Člani, ki opravljajo pristrelitev lovskih pušk brez optičnih pripomočkov, in
člani, ki so starejši od 60 let, lahko uveljavljajo zmanjšanje razdalje na 70
metrov.
Vsak lovec MORA BREZ VMESNEGA KAZANJA ZADETKOV STRELJATI TRIKRAT,
mora pa dvakrat zadeti v kroge premera 15,4 cm (krogi pomanjšane tarče
srnjaka). Za člane, ki prvič ne opravijo pristrelitve risanice, upravni odbor
lovske družine določi datum ponovne pristrelitve oziroma preizkusa. Člani,
ki ne opravijo pristrelitve risanic, ne smejo loviti z risanico.
Člani, ki nameravajo loviti divje prašiče s krogelnimi izstrelki za gladko cev,
morajo vsako leto ob pristrelitvi risanic pristreliti vse puške z gladko cevjo, ki
jih bodo uporabljali pri lovu. Puške pristrelijo s streljanjem v tarčo merjasca
v naravni velikosti na razdaljo 35 m. Pri pristrelitvi je dovoljen poljuben
položaj telesa z naslonom, čas streljanja ni omejen.
Vsak lovec MORA BREZ VMESNEGA KAZANJA ZADETKOV STRELJATI
TRIKRAT, mora pa dvakrat zadeti v kroge premera 366 mm. Za člane, ki
prvič ne opravijo pristrelitve, upravni odbor lovske družine določi datum
ponovne pristrelitve. Člani, ki ne opravijo pristrelitve pušk z gladko
cevjo s krogelnimi izstrelki za gladko cev, ne smejo loviti divjih prašičev s
krogelnimi izstrelki za gladko cev.
Član, ki namerava uporabljati tudi kratkocevno orožje mora opraviti tudi
preizkus z kratkocevnim orožjem, ki ga namerava uporabljati.
Lovec mora streljati trikrat z kratkocevnim orožjem (poljubnega kalibra)
dvoročno stoje brez naslona na tarčo 50 x 50 cm (pištolska) na razdalji 15
metrov. Preizkus je uspešno opravljen, če je zadel 15 krogov..
4.

Lovska družina vsako leto organizira družinsko tekmovanje v lovskem
strelstvu. Na podlagi doseženih rezultatov referent za strelstvo praviloma
sestavi ekipo, ki lovsko družino zastopa na tekmovanju v lovskem strelstvu,
ki je organizirano na regionalnem nivoju, ter na drugih tekmovanjih v
lovskem strelstvu.

5.

Lovske družine, ki pogosto organizirajo lov na malo divjad, praviloma
opravijo še preizkusno streljanje na glinaste golobe.

6.

Stroške za izvedbo vseh prireditev v lovskem strelstvu razen stroškov
posameznikov pri preizkusu oziroma pristrelitvi orožja poravna lovska
družina.
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KARTONČEK ( potrdilo o pristrelitvi )
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7.

Na željo posameznika strelski referent v LD izda potrdilo o uspešno
opravljeni pristrelitvi.

8.

Če lovska družina krši določila Pravilnika, pri vsakoletnih pristrelitvah
oziroma preizkusu orožja, se šteje, da njihovi člani niso opravili pristrelitve
v skladu z usmeritvami LZS.
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III. STRELSKA DEJAVNOST na regionalnem nivoju
1.

Za izvedbo programa na področju lovskega strelstva na regionalnem
nivoju (območje volilnega okoliša) so odgovorne tiste usposobljene
članice LZS, s katerimi je LZS podpisala posebno pogodbo o prenosu
določenih nalog. Pooblaščena članica na regionalnem nivoju imenuje
Komisijo za lovsko strelstvo, ki ima naslednje naloge:
• pravočasno pripravi in sprejme program dela ter koledar tekmovanj v lovskem
strelstvu za svoje območje, ki mora biti usklajen s koledarjem tekmovanj v
lovskem strelstvu v LZS,
• usklajuje delo strelskih referentov v lovskih družinah,
• skrbi, da je vsako leto organizirano tekmovanje v lovskem strelstvu.
• odgovarja, da strelska dejavnost poteka v skladu z pravilniki in sklepi LZS, ki
urejajo področje lovskega strelstva,
• organizira usposabljanje in praktični del izpita lovskih pripravnikov iz lovskega
strelstva,
• organizira tečaje za strelske sodnike,
• vodi evidenco o vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu na svojem območju,
o doseženih nazivih mojster strelec, ki so jih dosegli člani lovskih družin in o
članih, ki so opravili izpit za strelskega sodnika,
• izbere ekipo, ki volilni okoliš zastopa na tekmovanju v lovskem strelstvu v LZS
in na drugih tekmovanjih v lovskem strelstvu,
• o strelski dejavnosti najmanj enkrat na leto pisno poroča upravnemu odboru, o
poteku praktičnega usposabljanja lovskih pripravnikov pa tudi na LZS.

2.

Na tekmovanju v lovskem strelstvu na regionalnem nivoju imajo pravico
sodelovati vse članice volilnega okoliša.
Delavci v organizacijah s področja lovstva, ki imajo svoj sedež na območju
posameznega volilnega okoliša, lahko nastopajo na tekmovanju v lovskem
strelstvu, ki je organizirano v regiji, kjer ima njihova organizacija sedež. Pri
tem so smiselno v rabi določila, ki veljajo za lovske družine.

3.

Iz proračuna območnih lovskih zvez so poravnani stroški organizacije in
častnih nagrad na tekmovanju v lovskem strelstvu, preostale stroške pa
poravna območna lovska zveza iz prijavnin, ki jih plačajo članice za svoje
ekipe. Lovske družine, ki niso članice območne zveze, morajo za svoje
člane poleg prijavnine poravnati tudi sorazmerni del stroškov, ki jih je
imel organizator z izvedbo prireditve.
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IV. STRELSKA DEJAVNOST V LZS
1.

Upravni odbor LZS imenuje Komisijo za lovsko strelstvo. Komisijo vodi
predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije.
Komisija za lovsko strelstvo ima naslednje naloge:
• pravočasno pripravi in sprejme letni program dela in koledar tekmovanj v
lovskem strelstvu, ki ga posreduje območnim lovskim zvezam in zamejskim
lovskim organizacijam ter Skupnosti organizacij za lovstvo Slovenije,
• poskrbi, da vsako leto poteka tekmovanje v lovskem strelstvu LZS v vseh
strelskih disciplinah, sprejme program predvidenih tekmovanj v lovskem
strelstvu, pravočasno objavi razpis in izbere prireditelje,
• poskrbi, da tekmovanje poteka v skladu s pravilniki in sklepi, ki urejajo
področje lovskega strelstva,
• pripravlja predloge pravilnikov, ki urejajo področje lovskega strelstva in daje
pobude za njihove spremembe,
• sprejema in verificira videz, velikost in mere tarč za pristrelitev lovskega orožja,
pa tudi vseh drugih tarč in merilnikov zadetkov, ki so v rabi pri posameznih
strelskih lovskih disciplinah,
• izbere ekipo, ki Lovsko zvezo Slovenije zastopa na mednarodnih in drugih
tekmovanjih v lovskem strelstvu,
• skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov na področju lovskega strelstva v
lovskih organizacijah.
• določa merila in pogoje za naziv mojster strelec in sodnika lovskega strelstva,
• imenuje predavatelje in izpitno komisijo na tečajih za sodnika lovskega
strelstva,
• skrbi za propagandno dejavnost s področja lovskega strelstva,
• sklicuje razširjene seje komisije, na katerih enakopravno sodelujejo in odločajo
vsi predstavniki komisij za lovsko strelstvo pri območnih lovskih zvezah,
• o svojem delu najmanj enkrat na leto pisno poroča Upravnemu odboru LZS, ki
mu je odgovorna.

2.

Po sklepu Upravnega odbora LZS je LZS lahko tudi prirediteljica
prijateljskih mednarodnih ali drugih tekmovanj v lovskem strelstvu.
Iz proračuna LZS so poravnani stroški organizacije in častnih nagrad na
tekmovanju v lovskem strelstvu LZS, drugi stroški pa iz prijavnin.
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V. PRAKTIČeN PREIZKUS ZNANJA
O ravnanjU Z LOVSKIM OROŽJEM
1.

V skladu s Pravilnikom o izobraževanju v lovskih organizacijah Republike
Slovenije mora lovec pripravnik v okviru opravljanja lovskega izpita
uspešno opraviti praktičen preizkus iz lovskega streljanja, ki obsega:
•
•
•
•

2.

3.
4.

5.

6.

streljanje z lovsko risanico,
streljanje na glinaste golobe (serija 10 glinastih golobov),
streljanje na tarčo srnjaka z malokalibrsko puško (10 strelov).
streljanje s kratkocevnim lovskim orožjem (10 strelov).

Pripravnik strelja z lovsko risanico po določilih tega pravilnika, ki
opredeljuje pristrelitev oziroma preizkus strelskih sposobnosti v lovski
družini (II/3). Streljanje z lovsko risanico lahko opravi pripravnik zaradi
lažje tehnične izvedbe v lovski družini ob redni letni pristrelitvi orožja.
Pripravnik strelja na glinaste golobe v lovskem položaju.
Streljanje na tarčo srnjaka z malokalibrsko puško poteka po Pravilih o
streljanju z malokalibrsko puško na tarčo srnjaka (v stoječem položaju s
prislonom ob trdno postavljen količek).
Streljanje s kratkocevnim orožjem (poljubnega kalibra) poteka dvoročno
stoje brez naslona 2-krat po pet nabojev na tarčo 50 x 50 cm (pištolska) na
razdalji 15 metrov.
Lovski pripravnik je opravil praktičen izpit iz streljanja, če:
• je uspešno opravil pristrelitev oziroma preizkus strelskih sposobnosti z lovsko
puško z risano cevjo,
• je zadel tri (3) glinaste golobe od desetih (10),
• je zadel petdeset (50) krogov v MK tarčo srnjaka od sto (100) mogočih in
• je z kratkocevnim orožjem zadel petindvajset (25) krogov v tarčo 50 x 50 od
100 mogočih

7.

Pri opravljanju praktičnega dela izpita iz lovskega strelstva mora biti
prisoten pripravnikov mentor.
Podrobneje so pogoji za potek usposabljanja iz lovskega strelstva in
orožja ter pogoji za izvedbo preizkusa določeni v Navodilu o izvajanju
praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenju evidenc,
katero je izdano v skladu z Zakonom o orožju in podzakonskih aktov
izdanih na njegovi podlagi.
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VI. SPLOŠNE DOLOČBE ZA VSE TEKMOVALNE DISCIPLINE
1.

Splošno

1.1. Organizator strelskih prireditev na državni ravni oziroma prireditve, za
katero je v razpisu določeno, da bo potekala po tem pravilniku, mora v
celoti upoštevati določila pravilnika. Če med tekmovanjem nastanejo
primeri, ki jih Pravilnik ne obravnava, o njih odloča tekmovalna žirija po
posvetovanju s sodniki.
1.2. Tekmovalno žirijo, ki šteje najmanj tri člane, organizator predlaga v
potrditev pred začetkom tekmovanja. Člani tekmovalne žirije so lahko
vodje sodelujočih ekip ali izkušeni tekmovalci, ki imajo izpit za sodnika
lovskega strelstva.
1.3. Lovska organizacija, ki ji je zaupana izvedba tekmovanja na državni ali
mednarodni ravni, imenuje organizacijski odbor za splošne priprave in
izvedbo tekmovanja v lovskem strelstvu. Odbor mora biti sestavljen iz
izkušenih strelskih delavcev in članov Komisije za lovsko strelstvo pri
LZS. Na tekmovanjih nižje ravni opravlja naloge organizacijskega odbora
komisija za lovsko strelstvo tiste lovske organizacije, ki je organizirala
tekmovanje v lovskem strelstvu.
1.4. Predstavniki sredstev javnega obveščanja morajo biti deležni vse
pozornosti. Fotografiranje, snemanje in pogovore s tekmovalci je
mogoče opraviti le med treningom ali po tekmovanju tako, da ne motijo
tekmovalcev.
1.5. Za tekmovalce, občinstvo in predstavnike javnega obveščanja morajo
biti v neposredni bližini strelišča nameščene primerno velike table, na
katerih so sproti objavljeni rezultati, vendar tako daleč od tekmovalnega
prostora, da ne motijo poteka tekmovanj.
1.6. Takoj po končanem tekmovanju v lovskem strelstvu mora komisija za
lovsko strelstvo pripraviti bilten z uradnimi rezultati.
1.7. Na tekmovanju v lovskem strelstvu LZS morajo imeti tekmovalci na
hrbtni strani pripete startne številke, s katerimi so razpoznavni med
tekmovanjem. Na vseh drugih tekmovanjih, na katerih se tekmovalci med
seboj osebno poznajo, to ni obvezno.
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1.8. Vsi tekmovalci, vodje ekip in uradno osebje tekmovanja morajo dosledno
spoštovati Pravilnik in njegova določila.
1.9. Kot pomoč je žiriji pravilnik FITASC za kombinirano streljanje (COMBINED
GAME SHOOTING RULES, 1. januar 2009).

2.

Discipline in program tekmovanja

2.1. Tekmovalne discipline v lovskem strelstvu so: streljanje na glinaste
golobe (A-trap in kompak), streljanje z lovsko risanico (velikega in malega
kalibra), streljanje premičnih tarč (bežeči merjasec) in kombinacija
(različnih lovskih strelskih disciplin).
2.2. Tekmovanja v lovskem strelstvu potekajo na treh kakovostnih ravneh:
prvo predstavljajo tekmovanja v lovskih družinah, drugo tekmovanja na
regionalnem nivoju in tretjo tekmovanja pod okriljem LZS.
2.3. Na prvi kakovostni ravni število tekmovalcev ne sme biti omejeno,
medtem ko na drugi ravni organizator lahko omeji število tekmovalcev
glede na zmogljivost strelišča in čas, ki ga ima na voljo za izvedbo
tekmovanja. Vendar pa je treba vsaki lovski organizaciji, ki se prijavi na
tekmovanje, zagotoviti nastop v ekipni konkurenci. Na tretji ravni je
število tekmovalcev omejeno tako, da se zagotovi zastopanost vseh regij
po volilnih okoliših z eno ekipo.
Naslednji volilni okoliši glede na njihovo število članov lahko dodatno
prijavijo še posameznike:
1 tekmovalca: Kočevje, Prekmurje, Bele krajina, Postonjsko-Bistriška, Koper,
Obalno-Kraška, Notranjska, Gornje Posočje, Prlekija, Idrija in Zasavje
2 tekmovalca: Ptuj, Posavje, Novo mesto, Gorica in Koroška.
3 tekmovalce: Gorenjska, Ljubljana.
4 tekmovalce: Celje in Maribor.
Lahko sodelujejo tudi člani slovenskih zamejskih lovskih organizacij in
Zavod za gozdove (ZZGS) z eno ekipo.
2.4. Na prvi ravni potekajo tekmovanja v lovskem strelstvu v posamični
konkurenci, na drugi in tretji pa tudi v ekipni konkurenci.
2.5. V vseh disciplinah sestavljajo ekipo trije tekmovalci iz iste lovske
organizacije.
2.6. V vseh disciplinah potekajo tekmovanja v enotni konkurenci ne glede na
spol in starost tekmovalcev, razen pri tekmovanju veteranov.
11

PRAVILNIK o lovskem strelstvu
2.7. TEKMOVANJE VETERANOV
Tekmovanja veteranov so organizirana na vseh treh ravneh, in sicer v
naslednjih disciplinah:
• streljanje na 25 glinastih golobov, lovski položaj,
• streljanje z lovsko risanico (MK-puška), 10 strelov za oceno in 3 poskusni,
• kombinacija.
2.7.1. Pravico do nastopa v tej kategoriji imajo člani LD, ki so ali bodo v tekočem letu
dopolnili 55 veterani let oziroma 65 let, superveterani.
Ekipa je lahko sestavljena iz VETERANOV in SUPERVETERANOV.
2.7.2. Natančna navodila za posamezne discipline, ki se nanašajo samo na
tekmovanja veteranov, so označena pred ustreznim členom z nazivom
»TEKMOVANJE VETERANOV«.
2.7.3. V vseh drugih primerih veljajo preostale določbe Pravilnika.
2.7.4. Končnica (finale) se izvede v obeh disciplinah za vsako kategorijo posebej le,
kadar v posamezni kategoriji nastopi vsaj 10 tekmovalcev.
Strogi center v končnici šteje 11 krogov.
2.7.5. V končnico se uvrsti prvih šest tekmovalcev glede na rezultat. Seštevek rezultata,
doseženega v rednem delu tekmovanja in rezultat finalne serije sta končni
rezultat. V primeru enakega rezultata pri golobih ali risanici odloča rezultat
finalne serije.
2.7.6. V posamičnem in ekipnem delu pri enakem rezultatu v kombinaciji odloča boljši
rezultat z MK-puško.
2.8. KOMBINACIJA
2.8.1. Kombinacija je seštevek vseh disciplin, ki so potekale na tekmovanju, ob
pogoju, da je število točk enako za vse posamezne izvedene discipline.
2.8.2. V vseh strelskih disciplinah, ki sestavljajo kombinacijo, morajo ekipo, ki
zastopa določeno lovsko organizacijo, sestavljati isti tekmovalci.
2.8.3. Vrstni red pri enakih rezultatih v kombinaciji
Če več ekip ali posameznih tekmovalcev doseže enako število točk, o višji
uvrstitvi odloča boljši rezultat v streljanju z lovsko risanico. Če je tudi ta
enak, odloča boljši rezultat, dosežen pri streljanju v tarčo merjasca, nato
tarčo gamsa, srnjaka in lisice. Če odločitev ni mogoča, strelec dodatno
strelja na tarčo merjasca s po enim strelom.
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3.

Pravila obnašanja

3.1. Dolžnosti žirije, ki jo sestavljajo trije člani, izbrani izmed organizatorjev in
vodij ekip, ki ne tekmujejo:
• pred začetkom tekmovanja se mora prepričati, da so strelišča in organizacija
tekmovanja v skladu s Pravilnikom,
• nadzoruje tekmovanje,
• zagotavlja pravilno uporabo predpisov in odloča v vseh primerih, ki niso
predvidena v Pravilniku,
• nadzoruje tekmovalčevo strelivo, orožje in opremo,
• odloča o ukrepih proti tekmovalcem, ki ne upoštevajo Pravilnika in ki se
obnašajo na nešporten način,
• obravnava vse ugovore in pritožbe, ki so vloženi v skladu s Pravilnikom.

3.2. Vodja tekmovanja:
• je odgovoren za vsa tehnična in logistična vprašanja, povezana s pripravo in
pravilnim vodenjem tekmovanja,
• daje navodila in nadzoruje pripravo strelišča v skladu s tehničnimi in varnostnimi
zahtevami, določenimi v tem Pravilniku,
• zagotovi tehtnico za tehtanje šibrene polnitve nabojev (samo na prvenstvu
LZS)
• je zadolžen za pripravo tehničnih sestankov za tekmovalne funkcionarje in vodje
ekip,
• opravlja vse navedene naloge v sodelovanju z žirijo, s sodniki in drugim osebjem
tekmovanja.

3.3. Vrstni red, po katerem nastopijo tekmovalci, izžreba organizator dan pred
tekmovanjem.
Predstavniki sodelujočih lovskih organizacij lahko sodelujejo pri žrebanju,
vendar pri sestavi startnih list njihova navzočnost ni obvezna.
3.4. Tekmovanje se začne, ko glavni sodnik da znamenje za začetek. Po
začetku tekmovanja se streljanje nadaljuje brez prekinitev; izjema so
zatajitve orožja ali streliva. Streljanje lahko prekine le glavni sodnik. S
soglasjem žirije pa v primeru kratkotrajne plohe, nevihte oziroma višje
sile.
3.5. Vsi tekmovalci in vodje ekip naj bi dobro poznali Pravilnik in program
tekmovanja ter tako zagotovili, da tekmovanje poteka nemoteno. V bližini
strelnih mest niso dovoljeni glasni pogovori. Sodniki, člani žirije, vodje
13
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ekip in tekmovalci morajo pogovor omejiti na uradne teme, kadar so v
bližini tekmovalci. Sodniki morajo zagotoviti disciplino tudi med gledalci.
3.6. Vsaka ekipa mora imeti svojega vodjo, ki je odgovoren za disciplino ekipe.
Vodja ekipe je lahko tudi tekmovalec. Vodja mora ves čas tekmovanja
sodelovati z uradnim osebjem zaradi varnosti, nemotenega poteka
tekmovanja in dobrih športnih odnosov.
3.7. Vodja ekipe je odgovoren za vse uradne zadeve svoje ekipe, zlasti za:
• izpolnjevanje prijav s točnimi podatki tekmovalcev, ki jih mora v določenem
roku dostaviti vodstvu tekmovanja,
• razporejanje članov ekipe na strelna mesta,
• preverjanje rezultatov in po potrebi vlaganje pritožb ter sprejemanje uradnih
informacij in zahtev, ki jih posreduje članom ekipe.

3.8. Tekmovalčeva dolžnost je, da se ob določenem času in s primernim
orožjem, strelivom ter lovskemu stanu primerno obleko (hlače so lahko
tudi kratke, največ 5 cm nad koleni) pojavi na določenem strelnem mestu.
3.9. Če tekmovalec ni na določenem strelnem mestu, ko je pozvan na
streljanje, ga glavni sodnik v eni minuti trikrat glasno pokliče po imenu.
Če se tekmovalec po treh klicih ne javi, ga glavni sodnik razglasi za
ODSOTNEGA. Tak tekmovalec se ne more več vključiti v tekmovanje v
svoji skupini, streljanje pa se nadaljuje brez njega.
V takem primeru se tekmovalca kaznuje z odvzemom 1 goloba ali 2 krogov.
3.10. Brez ukaza glavnega sodnika ne sme biti oddan noben strel.
3.11. Dokler je tekmovalec na strelni črti, so prepovedane vse oblike pomoči.
Na strelni črti se tekmovalec lahko pogovarja le s sodnikom.
3.12. Če se želi tekmovalec pogovoriti z nekom drugim, mora izprazniti orožje,
ga postaviti v varen položaj in zapustiti strelno črto šele, ko mu to dovoli
sodnik. To mora storiti tako, da ne ovira drugih tekmovalcev.
3.13. Tudi vodja ekipe ali trener ne sme stopiti v neposreden stik s
tekmovalcem na strelni črti, če mu tega ne dovoli sodnik, ki tekmovalca
odpokliče s strelne črte.
3.14. Če vodja ekipe, trener ali tekmovalec prekrši določila prejšnjih dveh točk,
ga prvič sodnik opomni, drugič tekmovalca kaznuje z odvzemom enega
(1) goloba ali dveh (2) krogov, vodja ekipe in trener pa morata zapustiti
strelno črto. Za nešportno obnašanje ali nameren poskus nespoštovanja
Pravilnika so tekmovalci, trener ali vodja ekipe kaznovani z opominom
14

PRAVILNIK o lovskem strelstvu
ali izključitvijo iz nadaljnjega tekmovanja. Za kaznovanje sta pristojna
tekmovalna žirija in glavni sodnik.

4.

Pravila ravnanja z orožjem

4.1. Z vsemi puškami, tudi kadar so prazne, je treba ravnati z največjo
previdnostjo.
4.2. Puške morajo biti postavljene na ustrezna stojala.
4.3. Prepovedano je dotikanje puške drugega tekmovalca ali ravnanje z njo
brez dovoljenja lastnika.
4.4. Merjenje je dovoljeno le na strelnih mestih in na posebej, za to
določenem prostoru.
4.5. Tekmovalec lahko ustreli le takrat, kadar je na vrsti.
4.6. Prepovedano je meriti ali streljati na živali.
4.7. Puško je dovoljeno preizkusiti samo z dovoljenjem glavnega sodnika pred
začetkom tekmovanja.
4.8. Takoj je treba izprazniti in odložiti orožje, če glavni sodnik objavi
prekinitev tekmovanja.

5.

Nagrade, protokol in nazivi

5.1. Na vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu mora organizator tekmovanja
v lovskem strelstvu priskrbeti primerne nagrade, ki so lahko: pokali,
medalje, plakete, odstrel divjadi ali praktične nagrade.
5.2. Nagrade prejmejo najmanj trije najboljši posamezniki in tri najboljše
ekipe v vsaki disciplini, ki je v programu tekmovanja.
Če v posamični konkurenci v posamezni disciplini nastopi manj kot deset
(10) tekmovalcev, v ekipni konkurenci pa manj kot pet (5) ekip, odločitev
o podelitvi nagrad sprejme organizator.
5.3. Na tekmovanju v lovskem strelstvu mora organizator poskrbeti za
slovesen začetek in zaključek tekmovanja ter za slovesno razglasitev
rezultatov tekmovanja
5.4. Na tekmovanju v lovskem strelstvu LZS tekmovalci lahko dosežejo naziv
mojster strelec v disciplinah, ki so v programu, če izpolnijo naslednjo
normo:
• v disciplini streljanje na glinaste golobe morajo zadeti 45 glinastih golobov od 50
možnih,
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• v streljanju z risanico morajo zadeti 195 krogov od 200 možnih,
• v disciplini streljanje na glinaste golobe za veterane morajo zadeti 23 glinastih
golobov od 25 možnih (samo če značke že niso prejeli kot člani)
• v streljanju z malokalibrsko puško za veterane morajo zadeti 95 krogov od 100
možnih,
• v disciplini streljanje na premično tarčo (bežeči merjasec) morajo zadeti 80 krogov
od 100 možnih,
• v kombinaciji se značke mojster strelec ne podeljuje.

5.5. Značke mojstra strelca mora odobriti Komisija za lovsko strelstvo pri LZS
in so podeljene posamezniku za vsako tekmovalno disciplino le enkrat.
5.6. Za doseženi naziv mojster strelec tekmovalci prejmejo značke takoj po
slovesni razglasitvi zmagovalcev. Njihova imena so objavljena v glasilu
Lovec skupaj z rezultati in poročilom s tekmovanja v lovskem strelstvu.

6.

Ukrepi za kršenje pravilnika

6.1. Če tekmovalec odda v tarčo več strelov, kot je bilo predvideno v
programu tekmovanja, se mu odštejejo vsi preseženi streli. Če ni mogoče
ugotoviti, kateri strel je presežen, je treba odšteti najvišje zadetke.
Tekmovalec je dodatno kaznovan z odbitkom dveh (2) krogov za vsak
preseženi strel.
6.2. Če tekmovalec zamudi na strelno mesto, ko je na vrsti za začetek
tekmovanja, je kaznovan z odbitkom enega goloba ali dveh (2) krogov,
glavni sodnik pa določi nov termin za streljanje.
6.3. Kazenske kroge od rezultata je treba vedno odšteti v seriji, v kateri je bila
storjena kršitev.
6.4. Če tekmovalec začne tekmovanje s puško ali opremo, ki ni bila odobrena,
ali če tekmovalec pred tekmovanjem ali med njim preuredi orožje ali
opremo, ki jo je že pregledal glavni sodnik, ga mora tekmovalna žirija
izločiti.
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6.5. Če tekmovalec dobi v tarčo navzkrižni strel, ki ga je potrdil glavni sodnik,
in je nemogoče ugotoviti, kdo ga je oddal, mu je priznan sporni zadetek
višje vrednosti.
6.6. Če tekmovalec želi preklicati zadetke v svoji tarči, mora o tem takoj
obvestiti glavnega sodnika.
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VII. PRAVILNIK O STRELJANJU NA GLINASTE GOLOBE
1.

Strelišče

1.1. A-trap
Pet strelnih mest, ki obsegajo kvadrat 1 m x 1 m, je razporejenih v ravni
črti 10 m izza prednjega roba rova. Med njimi naj bo razdalja 2 do 3 m,
merjeno od sredine.
1.2. Kompak
Pet strelnih mest, ki obsegajo kvadrat 1 m × 1 m, je razporejenih v ravni
črti štiri do šest metrov za območjem »preleta« glinastih golobov in
vzporedno z njim. Razdalja med strelnimi mesti, od središča do središča,
pa mora biti najmanj tri metre.
Na vsakem strelnem mestu morajo biti za splošno varnost nameščeni
omejevalniki kota, ki strelcem preprečujejo, da bi namerili orožje proti
svojemu levemu ali desnemu sosedu. Omejevalniki imajo obliko »kletk«.
Le-to je mogoče nadomestiti tudi s pregrado, nameščeno na sprednjem
delu in ob straneh vsakega strelnega mesta s pogojem, da splošna varnost
ni ogrožena (če pregrade učinkovito omejujejo kot streljanja v varni smeri
in preprečujejo, da bi se strelci nagnili iz svojega strelnega mesta).
Priporočena oblika je opisana na sliki …
0,40m

2m

0,40m

1m

Pritrditvena vez
1m
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1.3. Stroji
1.3.1. Pri A-trapu lahko uporabljamo:
– pet strojev,
– šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti stroj, če je na strelišču petnajst strojev,
– ali samo en stroj, ki spreminja lego po horizontali in vertikali.
1.3.2. Pri kompaku uporabljamo najmanj pet strojev.
1.4. Naprave za proženje
1.4.1. A-trap
Naprave za proženje strojev so električne. Stroje prožijo prek mikrofonov.
Vsak strelec mora dobiti približno enako število golobov, vrženih iz
posameznega stroja. Kontrola tega je lahko avtomatska ali ročna.
1.4.2. Kompak
Stroji se prožijo ročno, polavtomatsko (daljinsko vodenje ) ali z električnomikrofonskim sistemom, v katerem je vgrajen sistem zamika od nič do
treh sekund.
1.5. Območje leta golobov
1.5.1. A-trap
Krivulje leta glinastih golobov je mogoče prilagoditi in tako spremeniti
pogoje možnosti streljanja. Domet glinastih golobov ne sme preseči
razdalje 60 (šestdeset) metrov, plus ali minus pet metrov, največji kot pa
znaša 35 ° (petintrideset stopinj) levo in desno od osrednje osi metalnih
strojev. Za navedene nastavitve so izdelane tri uradne sheme (glej sliko
? ). Ob mirnih razmerah mora biti krivulja leta glinastih golobov v zraku
v skladu z uradnimi shemami, pri čemer je dovoljeno odstopanje ± 5 m.
Domet merimo od osrednje osi petih metalnih strojev, ne glede na smer.
Organizator tekmovanja mora priskrbeti opremo za preverjanje krivulj
leta. Organizator naključno izžreba eno od shem. Ko so stroji nastavljeni
na novo shemo, se iz vsakega stroja vrže poskusni glinasti golob, nato
se nastavitve zopet zaklenejo. Če je v rabi rov z enim samim metalnim
strojem, ki spreminja kot izmeta, se upoštevajo samo skrajne vrednosti
(koti in višina).
1.5.2. Kompak
Smeri letov golobov morajo biti čim bolj raznolike, hkrati pa mora biti
mogoče vsakega goloba zadeti z vsakega od petih strelnih mest, ne da
bi bili pri tem ogroženi strelci ali gledalci. Vsak od golobov mora preleteti
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ali prileteti v območje »preleta«, ki ga označujejo 70 cm visoki količki,
postavljeni na vseh štirih vogalih 30 m širokega in 20 m globokega
pravokotnika, ki se začenja 4 do 6 m pred linijo strelskih mest.
Obvezne smeri:
– od leve proti desni,
– od desne proti levi,
– golob, ki preleti linijo BC.
Druge smeri izbira organizator glede na lego strelišča (zajec, golob
s stolpa, prihajajoči golob, »batu, teal, vertikala, helice« …). Priloga:
fotografija vseh vrst golobov.
Na prvenstvu LZS žirija pregleda smeri leta golobov in jih po potrebi
popravi in sicer v spremstvu organizatorja in glavnega sodnika.
Za trening je treba uporabljati druge smeri oz.krivulje leta kot na
tekmovanju.

B

C

20 m

A

15 m

15 m

4-6m
3-6 m 3-6 m 3-6 m 3-6 m

1

20

2

3
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5
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2.

Glinasti golobi ( A-trap in kompak)

2.1. Definicija
2.1.1 Posamični glinasti golob (A-trap in kompak )
Je vsak nezdrobljen golob, ki ga tekmovalec pokliče in je vržen v skladu s
tem Pravilnikom.
2.1.2. Dvojica glinastih golobov (kompak)
Dvojica glinastih golobov sta dva vržena glinasta goloba iz enega ali dveh
metalnih strojev, od katerih prvega pokliče strelec, drugi pa je odvisen od
strela na prvega glinastega goloba (0 do 3 sekunde zamika do drugega
glinastega goloba plus čas, ki je potreben, da se pojavi drugi golob).
Nobene dvojice golobov se ne pokaže tekmovalcem, če so sestavljene
samo iz glinastih golobov, ki so bili že sproženi kot posamezni golobi.
2.1.3. Simultana dvojica glinastih golobov
Dva glinasta goloba, ki sta hkrati vržena iz enega ali dveh metalnih
strojev. Simultane dvojice glinastih golobov se predstavi strelcem. Na
glinasta goloba je dovoljeno streljati v poljubnem vrstnem redu. Na istega
glinastega goloba je dovoljeno izstreliti dva naboja.
2.1.4. Dvojica v rafalu
Dva glinasta goloba, vržena iz istega stroja z enako krivuljo leta, pri
katerih prvega pokliče strelec, čas do sprožitve drugega goloba pa je
določen vnaprej. (odvisen od metalnega stroja)
2.2. Posamični glinasti golob (A-trap in kompak)
Dovoljene so vse vrste glinastih golobov. Barvo glinastih golobov je treba
izbrati tako, da jih je v normalnih svetlobnih razmerah mogoče jasno ločiti
od ozadja območja streljanja.
2.2.1. Zadeti golob
Glinasti golob je razglašen za zadetega, ko je vržen v skladu s Pravilnikom
in ko od njega odpade vsaj en viden kos. Dovoljeno je izstreliti dva naboja
na vsakega goloba.
Sodnik mora zavpiti: »Nov golob,« kadar sta na posamičnega goloba
hkrati izstreljena dva naboja, tudi če je golob zadet.
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2.2.2. Zgrešeni golob
Glinasti golob je razglašen za zgrešenega, kadar:
• med svojim letom ni zadet znotraj strelnih meja,
• se samo zapraši, ne oddrobi pa se noben vidni del,
• tekmovalec ne more streljati s puško, ker ni sprostil varovalke, jo je pozabil
napolniti ali mu ni uspelo napeti puške,
• je prvi strel zgrešen in tekmovalcu ne uspe izstreliti drugega naboja, ker je pozabil
vstaviti naboj, sprostiti zavoro na nabojniku puške ali ker je varovalka zaradi
trzljaja prvega strela zdrsnila nazaj v varovalni položaj,
• nastane okvara puške ali streliva, tekmovalec pa odpre puško ali se dotakne
varovalke, preden glavni sodnik pregleda puško,
• je za istega tekmovalca v seriji 3. (tretja) ali naslednja okvara na puški ali strelivu,
• tekmovalec ni streljal zaradi katerega drugega vzroka,
• tekmovalec spremeni položaj pripravljen prej, kot je bil viden glinasti golob in je
zato prejel že ustni opomin glavnega sodnika.

2.3. Dvojice (kompak)
2.3.1. Dvojica zadet/zadet
Oba glinasta goloba sta bila sprožena, strelec je nanju streljal v skladu s
pravili in od obeh je bil vidno odbit vsaj en kos ali pa sta bila oba deloma
ali povsem zdrobljena. To velja tudi za glinaste golobe z barvnim prahom
(»flash«).
2.3.2. Dvojice zadet/zgrešen, zgrešen/zadet in zgrešen/zgrešen
Sodnik mora glinaste golobe razglasiti za zgrešene glasno in razločno
ali s pomočjo katerega koli sredstva, ki ga strelci slišijo, tako da lahko
nemudoma ugovarjajo, kadar je potrebno.
Če strelec ne strelja na drugega glinastega goloba iz običajne dvojice, se
zabeleži rezultat strela na prvega glinastega goloba, drugi glinasti golob
pa se razglasi za zgrešenega.
Če strelec ne strelja na prvega glinastega goloba, ker ga ta preseneti
ali ker ga ne vidi, se rezultat prvega glinastega goloba zabeleži kot
zgrešen/»no bird«. Ker drugega glinastega goloba lahko sprožimo šele
po prvem strelu, je treba zato, da bi dobili rezultat drugega glinastega
goloba, ponovno sprožiti dvojico.
Če strelec pri streljanju na dvojico z obema streloma zadane istega
glinastega goloba, se rezultat zabeleži, glinasti golob, ki ni bil zadet, pa se
razglasi za zgrešenega.
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2.4. Simultane dvojice ( compak )
2.4.1. Dvojice zadet/zadet
Oba glinasta goloba sta bila sprožena, strelec je nanju streljal v skladu s
pravili in od obeh je bil vidno odbit vsaj en kos ali pa sta bila oba deloma
ali povsem zdrobljena. To velja tudi za glinaste golobe z barvnim prahom
(»flash«). Če oba glinasta goloba v simultani dvojici razbije en sam strel, se
oba štejeta za zadeta
2.4.2 Dvojice zadet/zgrešen, zgrešen/zadet in zgrešen/zgrešen
Sodnik mora glinaste golobe razglasiti za zgrešene glasno in razločno
ali s pomočjo katerega koli sredstva, ki ga strelci slišijo, tako da lahko
nemudoma ugovarjajo, kadar je potrebno.
Sodnik mora razglasiti rezultat streljanja za vsakega goloba v dvojici
posebej, in sicer po sistemu zadet/zgrešen, zgrešen/zadet ali zgrešen/
zgrešen.
Če strelec ne strelja na dvojico in za to nima utemeljenega razloga, se oba
glinasta goloba razglasita za zgrešena.
2.5. Nepravilni golob ( A-trap ali kompak)
Vsak golob, ki leti glede na kot in domet po poti, ki ni v skladu s
Pravilnikom, se šteje za nepravilnega.
Golob, ki ga je sodnik razglasil za nepravilnega, je treba vedno ponoviti ne
glede, ali je tekmovalec streljal in ali je glinastega goloba zadel ali zgrešil
(novi golob).
2.5.1. Posamični golob (singel ) – NOVI GOLOB
V naslednjih primerih se strelcu omogoči strel na novega goloba.
Odločitev o nepravilnem glinastem golobu sprejme glavni sodnik v
naslednjih primerih, če:
•
•
•
•
•
•
•

se pojavi razbit glinasti golob,
glinastega goloba vrže drugi stroj v skupini,
sta hkrati vržena dva glinasta goloba, namesto enega,
glinasti golob ni prave barve, velikosti ali tipa,
tekmovalec je streljal mimo vrstnega reda,
glinasti golob je vržen, preden ga tekmovalec pokliče,
tekmovalčev prvi strel zataji zaradi okvare puške ali streliva, drugega strela pa
ni izstrelil,
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• prvi strel je zgrešen, drugi tekmovalčev strel pa zataji zaradi okvare puške ali
streliva. V takem primeru mora biti prvi strel razglašen za zgrešenega, zadetek
pa upoštevamo samo v primeru drugega strela. Če tekmovalec ponovljenega
glinastega goloba zadane s prvim strelom, je ocenjen kot zgrešen,
• tekmovalec je bil vidno moten,
• drugi tekmovalec je streljal v njegovega glinastega goloba,
• je vrsta na tekmovalcu, le-ta pa je nenamerno ustrelil, preden je poklical
glinastega goloba. Če pa tekmovalec strelja z drugim strelom, je rezultat
upoštevan (zgrešen).

2.5.2. Dvojica »novi golob«
V naslednjih primerih se dvojica razglasi za »novega goloba« in se sproži
nova dvojica:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

prvi glinasti golob je razglašen za »novega goloba«;
oba glinasta goloba sta sprožena hkrati (razen pri simultani dvojici);
prvega ali drugega goloba ni vrgel pravi metalni stroj;
če je prvi glinasti golob sprožen pred strelčevim klicem, in sicer ne glede na to,
ali je strelec streljal ali ne;
če strelec po nesreči strelja, preden je poklical glinastega goloba ali preden je
le-ta sprožen;
pri streljanju na dvojico se hkrati sprožita oba strela (okvara orožja); v takem
primeru dvojico razglasimo za »novega goloba« in jo je treba ponovno sprožiti;
tudi če je bil prvi glinasti golob zadet, rezultat ni veljaven;
strelec strelja, ko ni na vrsti; v takem primeru se mu izreče opomin in če se to
ponovi v isti seriji, se dvojica razglasi za zgrešeno;
strelec zgreši prvega glinastega goloba, ki nato trči v drugega, še preden strelec
izstreli drugi strel;
drobci prvega glinastega goloba razbijejo drugega, še preden strelec izstreli
drugi strel;

• golob je vržen po več kot treh sekundah po strelčevem klicu.

Pri simultanih dvojicah in dvojicah v rafalu se v primeru, da je eden
ali sta oba goloba razglašena za »novega goloba«, ne zabeleži noben
rezultat.
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Zajec

Super mini

Battue

Standard

Mini

Flash

Helices – ZZ

3.

Oprema, orožje in strelivo

3.1. Vsi pripomočki in oprema, ki niso navedeni v Pravilniku ali so z njim
v nasprotju, niso dovoljeni. Tekmovalna žirija ali glavni sodnik lahko
pregleda tekmovalčevo opremo, orožje in strelivo ob vsakem času. Za
dosledno spoštovanje Pravilnika so enako odgovorni tudi vodje ekip.
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3.2. Puške
Dovoljeno je vse orožje z gladko cevjo z najmanjšo dolžino cevi 66 cm in
največjim kalibrom 12, ki ga prodajajo v komercialnih trgovinah, razen:
polavtomatskega orožja brez sistema za omejevanje izmeta tulcev;
orožja, opremljenega z naprožilom.
Polavtomatsko orožje je dovoljeno le, če izmet tulcev izstreljenih nabojev
ne moti drugih strelcev in če je mogoče hkrati vstaviti največ dva naboja.
Polavtomatsko orožje je treba izprazniti pri vsaki menjavi strelnega mesta.
Strelci, ki uporabljajo puške, kalibra manj kot 12, niso deležni nobene
prednosti.
3.2.1. Jermeni ali pasovi na puškah so prepovedani.
3.3. Oblačila
Tekmovalec se mora pojaviti na strelnem mestu primerno oblečen.
Povsem kratke hlače niso dovoljene; dovoljene so samo bermuda hlače,
katerih spodnji rob hlačnice ni več kot 5 cm nad kolenom. Srajca mora
imeti vsaj kratke rokave, lahko je z ovratnikom ali brez, vendar mora biti
okoli vratu zaprta (vsaj kot T-majica). Strelci pod brezrokavnikom ne
smejo biti goli.
Natikači iz varnostnih razlogov niso dovoljeni; dovoljeni so sandali, ki so
na stopala pritrjeni s trakovi. Če strelčeva obleka ni v skladu s temi pravili,
mu sodnik najprej izreče opomin, nadaljnje kazni pa lahko pomenijo tudi
izločitev na podlagi odločitve žirije.
Na vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu Lovske zveze Slovenije
morajo imeti vsi tekmovalci na hrbtu pripete startne številke, s čimer so
razpoznavni med tekmovanjem. Strelec, ki ne nosi številke, ne more začeti
tekmovanja. Žirija ga lahko izključi iz tekmovanja.
3.4. Strelivo
Največja dovoljena teža šiber je 28 g (+ 2 %). Šibre morajo biti okrogle,
enake debeline, največji dovoljeni premer šiber je 2,5 mm (+ 0,1 mm).
Naboji, polnjeni z dimnim smodnikom, svetleči, zažigalni in vsi drugi
posebni naboji so prepovedani.
3.4.1. Glavni sodnik lahko zaradi preverjanja iz tekmovalčeve puške vzame dva
naboja; pregleda ju žirija.
26

PRAVILNIK o lovskem strelstvu
4.

Uradno osebje na tekmovanju

Sodniki
4.1. Glavni sodnik in pomožni sodniki
Glavnemu sodniku pomagajo trije pomožni sodniki, ki jih po sistemu
rotacije kroženja imenuje izmed tekmovalcev. Če je mogoče, izbira med
tekmovalci, ki so streljanje končali v prejšnji skupini.
4.2. Vsak tekmovalec, ki ga imenuje glavni sodnik, mora sodelovati kot
pomožni sodnik. Kadar je tekmovalec imenovan za pomožnega sodnika
in ne navede opravičljivega razloga za odklonitev ali ne najde primerne
zamenjave, je za vsako odklonitev kaznovan z odbitkom enega glinastega
goloba od doseženega rezultata. Zaradi več zaporednih odklonitev je
lahko izključen iz nadaljnjega tekmovanja.
4.3. Naloga pomožnega sodnika je, da opazuje vržene glinaste golobe in
takoj po strelu da znamenje z dvigom roke ali zastavice, če meni, da
glinasti golob ni zadet. Natančno mora opazovati, če je bil glinasti golob
zdrobljen že pred strelom.
4.4. Na vsaki strani strelišča je po en pomožni sodnik. Pomožna sodnika imata
pregled nad celotnim območjem streljanja. Tretji pomožni sodnik pa
je v bližini table za vpisovanje rezultatov, da nadzoruje vpis doseženih
rezultatov ali pa sam vpisuje rezultate na tablo.
4.5. Glavni sodnik mora takoj odločiti, ali je glinasti golob ZADET ali
ZGREŠEN ali je treba izstreliti novega glinastega goloba ali je glinasti
golob pravilen ali pa je kateri drugi odklon od pravil. Če je mogoče, bo dal
povelje NOV GOLOB ali drugo znamenje z enakim pomenom, preden bo
tekmovalec oddal prvi strel. Odločitev glavnega sodnika o nepravilnem
golobu mora biti hitra in zelo natančna. Glavni sodnik odloča tudi o
zatajitvah in okvarah orožja.
4.6. Glinasti golob, za katerega je glavni sodnik dal povelje NOV GOLOB, mora
biti vedno ponovljen ne glede, ali ga je tekmovalec zadel ali ne.
4.7. Dokončna odločitev o zadetem ali zgrešenem golobu je vedno v
pristojnosti glavnega sodnika. Če se pomožni sodnik ne strinja z
odločitvijo glavnega sodnika, mora z dvigom roke ali zastavice o tem
obvestiti glavnega sodnika. Glavni sodnik odloči dokončno.
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4.8. V spornih primerih se mora glavni sodnik pred dokončno odločitvijo
posvetovati s pomožnimi sodniki.
Na odločitev glavnega sodnika se je mogoče pritožiti takoj po strelu.

5.

Pravila tekmovanja

5.1. Tekmovalec mora z obema nogama stati v mejah strelnega mesta, se
namestiti, zapreti puško in poklicati glinastega goloba v 10 sekundah
potem, ko je tekmovalec na njegovi levi ustrelil v pravilnega glinastega
goloba, ali potem, ko je glavni sodnik oddal ukaz START. Preostali
tekmovalci na liniji ne smejo zapreti puške, dokler strelec pred njim ne
konča s streljanjem na posameznega goloba.
5.2. Dokler se glinasti golob ne pojavi, mora tekmovalec stati v položaju
PRIPRAVLJEN in držati puško z obema rokama. Kopito puške mora biti v
stiku s telesom tekmovalca tako, da je vrh kopita (zgornji del) pod oznako
na obleki (vodoravna črta), ki je 25 cm pod osrednjo osjo ramenskega
sklepa. V takem položaju mora ostati, dokler se glinasti golob ne pojavi.
Ko se pojavi, mora strelec streljati tako, da ima kopito naslonjeno v
ramenski sklep. Streli z boka niso dovoljeni.
5.3. Kadar tekmovalec strelja na dvojico glinastih golobov (običajna dvojica,
simultana dvojica ali dvojica v rafalu), lahko medtem, ko čaka na drugega
goloba, puško držijo v poljubnem položaju.
25 cm

25 cm

25 cm

Vrstni red za golobe:
V primeru, da je več tekmovalcev zadelo enako število golobov, se za prva tri
mesta izvede dodatno streljanje (shot off ) v disciplini kompak – z enim nabojem
v puški (dvema pri dvojicah). Dokler ne pride do razlike. Na tekmah nižje ravni
(lovske družine, območne zveze) pa dodatno streljanje v disciplini, ki se je izvajala.
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VIII. PRAVILNIK O STRELJANJU Z LOVSKO RISANICO
1.

Strelišče

1.1. Strelišče za streljanje z lovsko risanico, ki je namenjeno za streljanje s
puškami kalibra. 22 Hornet in več na strelno razdaljo 100 m, za streljanje
s puškami kalibra .22 LR (MK puška) pa na strelno razdaljo 35 m (v
nadaljevanju MK-strelišče). Zgrajeno mora biti tako, da so vsa strelna
mesta enakovredna.
1.2. Ob strelišču mora biti za črto tarč čelni zaščitni nasip, nagnjen proti
strelnim mestom. Nasip mora biti narejen iz vlažne in stlačene prsti, utrjen
s travo ali nizkim grmičevjem. Namesto nasipa je lahko ustrezen naravni
zaklon, ki ustreza varnostnim predpisom. Priporočljivo je, da je območje
ognja tudi bočno zaščiteno z nasipi ali zaslonkami, v katerih morajo biti
odprtine za rahlo kroženje zraka.
1.3. Tarče morajo biti oddaljene 100 m (+ ali – 40 cm) ali 35 m (+ ali –15 cm)
za MK-strelišče od prednjega roba strelnih mest in pritrjene na lesene
okvire (1 m x 1 m) z leseno, kartonsko ali podobno podlago. Najmanjša
dopustna razdalja med centri tarč je 1,5 m, središče tarče pa mora biti 80
do 100 cm nad površino zemljišča. Tarče morajo biti vidno označene z
zaporednimi številkami z leve proti desni.
1.4. Vsako strelno mesto mora biti označeno s kvadratom 1 m x 2 m in
zgrajeno tako, da je njegovo središče v namišljeni pravokotnici s
središčem tarče (odstopanje je dovoljeno do 1 m v levo ali desno). Strelna
mesta naj bodo v isti ravnini kot tarče, zgrajena iz betona ali podobne
snovi, gladka, vodoravna in označena s številkami z leve proti desni.
1.5. Strelna mesta morajo biti opremljena z mizico, visoko 80 cm do 100 cm,
na katero tekmovalec odloži puško, strelivo in opremo.
Na strelišču mora biti praviloma šest strelnih mest in šest nosilcev za

tarče.

2.

Tarče pri streljanju z lovsko risanico

2.1. Tarče, ki so v rabi pri streljanju z lovsko risanico, morajo biti izdelane iz
primerno trdega papirja, ki ne odbija svetlobe. Tarče so štiri, in sicer:
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– tarča lisice za streljanje v ležečem položaju,
– tarča srnjaka za streljanje stoje ob fiksnem količku,
– tarča gamsa za streljanje stoje ob količku (prosto) in
– tarča merjasca za streljanje stoje (prosto).
Za streljanje z puškami kalibra .22 LR (MK-puška) na strelno razdaljo
35 m se uporabljajo enake tarče, pomanjšane premosorazmerno razdalji
streljanja.
Tarče, ki so v rabi v lovskem strelstvu, mora potrditi Komisija za lovsko
strelstvo pri Lovski zvezi Slovenije.
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3.

Oprema, orožje ali strelivo

3.1. Vsi pripomočki in oprema, ki niso navedeni v Pravilniku ali so z njim v
nasprotju, niso dovoljeni.
3.2. Puške
Dovoljena je uporaba vseh vrst lovskih pušk z risano cevjo od kalibra .22
Hornet naprej za streljanje na razdaljo 100 m in vseh vrst malokalibrskih
pušk kalibra .22 LR za streljanje na razdaljo 35 m.
Vse neobičajne naprave na puškah (blažilci odsuna, nastavki na ustju cevi,
padding) so prepovedane. Repetirne puške je dovoljeno uporabljati samo
kot enostrelne puške (polni se vsak naboj posebej).
Q 25 mm
max. debelina 52 mm

100 mm
max. Q 25 mm

Q 25 mm
75 mm

max. 75 mm

max. 45 mm
max.135 mm

max. debelina 52 mm
1150 mm

3.2.1. Največja dovoljena teža puške s strelnim daljnogledom je 5 kg ne glede
na kaliber orožja.
3.2.2. Dovoljena je uporaba vseh vrst lovskih strelnih daljnogledov, ki imajo
lahko največjo nastavljivo ali stalno povečavo 12-krat, ki so na lovsko
običajen način pritrjeni na puško. Če ima daljnogled večjo nastavljivo
povečavo, le-to pritrdimo na 12-krat
3.2.3. Jermeni ali pasovi na puškah so prepovedani.
3.3. Oblačila
Uporaba športnih strelnih jopičev, strelnih hlač, rokavic in strelnih čevljev
ni dovoljena.
3.4. Strelivo
Dovoljena je uporaba vseh vrst lovskih ali tekmovalnih krogelnih nabojev.
Uporaba vojaških nabojev, nabojev s polnim plaščem ter nabojev s
posebnim delovanjem (vnetljivih, eksplozivnih in podobnih), ki bi
pomenili nevarnost za udeležence tekmovanja, ni dovoljena.
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4.

Uradno osebje na tekmovanju

4.1. Tekmovanje v streljanju v tarčo z lovsko risanico vodi glavni sodnik, ki mu
pomaga sodnik pri tarčah.
4.2. Glavni sodnik je vodji tekmovanja odgovoren za pravilen potek
tekmovanja in mora ves čas tekmovanja sodelovati s člani žirije.
4.3. Druge dolžnosti glavnega sodnika so:
•
•
•
•
•
•

tekmovalce poziva na startna mesta;
preveri, če se imena in startne številke tekmovalcev ujemajo s startno listo;
preveri orožje, strelivo in opremo tekmovalcev;
kontrolira položaj telesa tekmovalcev med streljanjem;
izdaja potrebne ukaze;
preveri, če je pred tekmovanjem sodnik pri tarčah pravilno označil in namestil
tarče, po tekmovanju pa preveri, če je rezultat pravilno ocenil;
• sprejema pritožbe in jih posreduje tekmovalni žiriji in
• odgovarja za vpisovanje vseh nepravilnosti, motenj, zatajitev, navzkrižnega
streljanja, podaljšanja časa streljanja, ponovljenih strelov ipd. v sodniški
zapisnik.

4.4. Sodnik pri tarčah mora:
• pred začetkom tekmovanja pravilno označiti tarče in jih namestiti na ustrezno
mesto;
• po namestitvi tarč obvestiti glavnega sodnika, da se streljanje lahko začne;
• po preskusnih streljanjih na tekmovanjih v lovskem strelstvu v lovskih družinah
in na prijateljskih tekmovanjih zalepiti vse luknje s prozornim lepilnim trakom
(v deževnem vremenu jih mora tudi označiti) in vrednost zadetkov vpisati v
zapisnik;
• po končani seriji oceniti rezultat in poskrbeti, da je rezultat čim prej vpisan na
glavno tablo za objavo rezultatov.

4.5. Med tekmovanjem sodnik pri tarčah s tekmovalcem ne sme razpravljati o
rezultatu. To sme le glavni sodnik ali vodja tekmovanja, vodja ekipe pa le z
njunim dovoljenjem.
4.6. Če v tarči ni mogoče najti zadetka, mora sodnik pri tarčah ugotoviti ali je
zadetek v sosednji tarči in o tem, če je potrebno odločiti, v dogovoru z
glavnim sodnikom.
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5.

Pravila tekmovanja

5.1. Na vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu tekmovalci streljajo pet (5)
strelov v vsako tarčo, v omejenem času pet minut (ZA VSAK POLOŽAJ
POSEBEJ).
5.2. Streljanje poteka v :
A – ležečem položaju v tarčo lisice,
B – stoječem položaju s prislonom ob trdno postavljen kol v tarčo srnjaka,
C – stoječem položaju s prislonom ob prosto postavljen kol v tarčo gamsa,
D – stoječem položaju prosto v tarčo merjasca.
Palica oz. količek, ki se uporablja za položaje streljanja s prislonom, mora
biti dolg 2 m in s premerom 3 do 5 cm.
V ležečem položaju mora tekmovalec prosto ležati na podlagi, pripravljeni
za tak položaj streljanja ter puško prosto držati z obema rokama, uprto v
ramo, komolci rok so pri tem na podlagi strelnega mesta.
B

D

C

A
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TEKMOVANJE VETERANOV
5.2.1. Veterani streljajo v sedečem položaju z naslonom ob kol (trdno postavljen).
Tekmovalec mora prosto sedeti z obema nogama v mejah strelnega mesta.
Puško mora držati z obema rokama, uprto v ramo, brez naslanjanja ali
opiranja komolcev ob telo, noge ali kateri drugi predmet.
5.2.2. Veterani na vseh tekmovanjih streljajo serijo 10 strelov za oceno v času 10
minut in tri preskusne strele v času 5 minut.
5.2.3. Končnica tekmovanja – finale
V končnico se uvrsti šest najboljših veteranov in šest najboljših superveteranov
iz rednega dela tekmovanja. Tekmovalci streljajo tri poizkusne strele v času
petih minut in deset za oceno.
Samo finale pa poteka takole:
GLAVNI SODNIK
Polni!

TEKMOVALEC
Tekmovalec napolni puško
(do tega ukaza mora biti puška prazna, zaklep pa odprt).

5–4–3–2–1
Start

Tekmovalec ima na voljo 30 sekund za vsak strel. Vsak
strel, oddan pred ukazom start, velja za zgrešenega.
Zadnjih 5 sekund sodnik glasno odšteva.

Stop

Ukaz je izrečen po 30 sekundah.
Vsak strel po ukazu STOP se šteje kot zgrešen.

Gledalci in tekmovalci so seznanjeni z zadetki po vsakem strelu. Po končanem
finalu jih uradno oceni sodnik. Strogi center šteje enajst krogov.
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5.3. Znamenje za začetek tekmovanja da glavni sodnik z ukazom START. Vsak
strel, oddan po ukazu, velja za oceno na tekmovanju.
5.4. Tekmovalca, ki odstopi od tekmovanja potem, ko je že oddal prvi strel, ni
mogoče zamenjati.
5.5. Tekmovalec lahko odda preskusne strele le pred začetkom streljanja
za oceno. Ko odda prvi strel za oceno, ne more več streljati preskusnih
strelov, razen v primerih, ki jih določa Pravilnik, in o katerih odločata
glavni sodnik in žirija.
5.6. Streli, ki jih tekmovalec odda pred začetkom ali po izteku uradnega časa
za tekmovanje, in neoddani streli se štejejo kot zgrešeni. Izjemoma lahko
glavni sodnik ali žirija podaljša tekmovalcu čas tekmovanja.
5.7. Če tekmovalec ne zadene krogov v svoji tarči, so vsi taki streli ocenjeni kot
zgrešeni in vpisani v zapisnik z znakom 0.
5.8. Strel, ki ne zadene tarče, je zgrešen, v zapisnik se vnese z znakom 0.
5.9. Če mora tekmovalec brez svoje krivde prekiniti tekmovanje, lahko zahteva
podaljšanje za izgubljeni čas.
5.10. Vsako podaljševanje časa, ki ga dovoli glavni sodnik ali žirija, mora biti
glasno objavljeno z navedbo razlogov in zapisano v zapisnik.

6.

Nepravilno delovanje orožja ali streliva

6.1. Odločitev o neprimernem orožju in zatajitvah orožja ter streliva je vselej v
pristojnosti glavnega sodnika.
6.2. Če orožje zataji iz katerega koli vzroka, tekmovalec lahko odpravi napako
sam ali pa nadaljuje tekmovanje z drugo puško s poprejšnjim soglasjem
glavnega sodnika. Če popravilo ali zamenjava puške traja dalj časa,
tekmovalec od žirije lahko zahteva, da mu dovoli nadaljevanje streljanja v
eni od naslednjih serij tekmovanja.
6.3. Če glavni sodnik ugotovi, da je orožje ali strelivo zatajilo po tekmovalčevi
krivdi, tak primer razglasi kot zgrešeni strel.
6.4. Vsakemu tekmovalcu sta dovoljeni največ dve zatajitvi orožja ne glede,
ali je zamenjal puško ali naboje. Vsaka naslednja zatajitev orožja pomeni
izločitev tekmovalca.

7.

Ocenjevanje tarč

7.1. Po vsaki seriji rezultate uradno oceni sodnik pri tarčah, ki se mora na
ocenjeno tarčo podpisati.
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7.2. Vsi zadetki so ocenjeni glede na najvišjo vrednost kroga ali mejne črte, ki
je zadeta. Če se je krogla dotaknila mejne črte kroga, mora biti zadetek
ocenjen z višjo vrednostjo.
To pravilo velja tudi, če je vrednost zadetka ugotovljena s posebnim
merilom za streljanje z MK-puško, katerega plošča se je dotaknila
zunanjega roba mejne črte kroga.
7.3. Vrednost sumljivega zadetka je treba vedno ugotavljati s pomočjo
posebnega merila (za MK-puško), za večje kalibre pa s pomočjo najmanj
dveh sodnikov.
7.4. Če se s sodnikovo oceno zadetka ne strinja vodje ekipe, mora o tem
odločiti žirija (samo, če je vložena pritožba).
7.5. Merilo zadetka je dovoljeno vstaviti v vsako luknjo samo enkrat. Sodnik mora
na tarči označiti, da je pri ocenjevanju uporabil merilo in se na tarčo podpisati.
7.6. Odločitev žirije glede vrednosti in števila zadetkov v tarči je dokončna in
nanjo ni mogoča pritožba.

8.

Vrstni red pri enakih rezultatih

8.1. Posamezniki od 1. do 10 mesta
Če več tekmovalcev doseže enak rezultat, o višji uvrstitvi za prva tri mesta
odloča boljši rezultat, dosežen pri streljanju v tarčo merjasca, tarčo gamsa,
nato srnjaka in lisice. Če tudi v takem primeru ni razlike, se opravi dodatno
streljanje na merjasca prosto s po enim strelom.
8.3. Enaka pravila veljajo tudi za razvrščanje ekip.
8.4. Vrstni red pri enakih rezultatih – veterani ekipno.
Če imata dve ali več ekip enak rezultat, o višji uvrstitvi odloča število boljših
zadetkov 10, 9, 8, ... vseh članov ekipe. Če tudi tako ne pride do razlike, se
opravi dodatno streljanje s po enim strelom, dokler ne pride do razlike.

9.

Ugovori in pritožbe

9.1. Če tekmovalec ali vodja ekipe meni, da je bila vrednost zadetka
nepravilno ocenjena ali vpisana, se lahko pritoži.
9.2. Pritožbo na rezultat je mogoče vložiti le glede ocene vrednosti zadetka,
ki je bil ocenjen brez merila, in kadar so bili napačno vpisani ali napačno
sešteti rezultati.
9.3. Če je vrednost zadetka določena s posebnim merilom, je odločitev
glavnega sodnika dokončna in pritožba ni mogoča.
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IX. PRAVILNIK O STRELJANJU NA PREMIČNO TARČO –
BEŽEČI MERJASEC
1.

Strelišče

1.1. Strelišče za streljanje v premično tarčo divjadi mora biti urejeno tako,
da se tarča lahko giblje vodoravno v obe smeri s konstantno hitrostjo
po dolžini odprtega prostora ali odprtine. Gibanje tarče skozi odprtino
imenujemo tek tarče.
1.2. Ob strelišču mora biti za odprtino čelni zaščitni nasip, nagnjen proti
strelnemu mestu. Nasip mora biti narejen iz vlažne in stlačene prsti, utrjen
s travo ali nizkim grmičevjem. Namesto nasipa je lahko ustrezen naravni
zaklon, ki ustreza varnostnim predpisom. Z obeh strani odprtine morata
biti zgrajeni navpični steni za zaščito naprav in osebja, ki morata biti
toliko visoki, da s strelnega mesta tarča ni vidna, vse dokler se ne pojavi v
odprtini. Stene morajo biti drugačne barve, kot je tarča.
1.3. Tarča mora biti pritrjena na voziček ali podobno napravo tako, da se lahko
obe tarči (za levo ali desno smer) izmenično pojavljata. Voziček se lahko
giblje po tirnicah, jekleni vrvi ipd. Poganja ga motor, s katerim je mogoče
natančno spreminjati hitrost gibanja tarče. Skozi odprtino mora biti
gibanje tarče popolnoma vodoravno (+–10 cm).
1.4. Odprtina mora biti pravokotna in široka 10 m (+–5 cm), gledano s
tekmovalčeve strani. Od prednjega roba strelnega mesta mora biti tarča
oddaljena 50 m (+–20 cm). Razdaljo med strelnim mestom in tarčo
merimo, ko je le-ta na sredini odprtine.
1.5. Strelno mesto mora biti označeno s kvadratom 1 m x 1 m in postavljeno
tako, da je njegovo središče v namišljeni pravokotnici s središčem
odprtine (+–1 m levo ali desno) in v isti ravnini kot je tek tarče (+–2 m pod
nivojem teka tarče ali nad njim). Opremljeno mora biti z mizico, visoko 80
cm do 100 cm, na katero tekmovalec odloži puško, strelivo in opremo. Za
strelnim mestom mora biti dovolj prostora za sodnika, in zapisnikarja.
1.6. V rabi sta dve hitrosti: počasni in hitri tek tarče. Pri počasnem teku je čas,
ki ga potrebuje tarča za prehod skozi odprtino, 5 sekund (+– 0,2 sek.), pri
hitrem teku pa 2,5 sekunde (+– 0,1 sek.).
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1.7. Čas, ki ga tarča potrebuje za prehod skozi odprtino, merimo takoj, ko
se tarča pojavi izza stene, in konča, ko tarča pride do nasprotne stene.
Merimo z električnimi ali ročnimi urami tako, da sočasno merijo tri
osebe in se upošteva srednja izmerjena vrednost. Če čas ne ustreza
predpisanemu v tč. 1.6 mora vodstvo tekmovanja ali tekmovalna žirija
zahtevati naravnanje naprav.

2.

Tarče

2.1. Premična tarča divjadi mora biti izdelana iz primerno trdega papirja, ki ne
odbija svetlobe in mora zagotoviti normalno vidno sled zadetka krogle
v vseh podnebnih in vremenskih razmerah. Na tarči mora biti odtisnjena
enobarvna fotografija bežečega merjasca, ki ima v oprsju narisane kroge,
označene s številkami. V rabi sta dve tarči: na eni je merjasec obrnjen v
levo smer, na drugi pa v desno. Vrednosti krogov so naslednje:
10. krog meri v premeru
60 mm
(+ ali – 0,2 mm)
9. krog meri v premeru
94 mm
(+ ali – 0,4 mm)
8. krog meri v premeru
128 mm
(+ ali – 0,6 mm)
7. krog meri v premeru
162 mm
(+ ali – 0,8 mm)
6. krog meri v premeru
196 mm
(+ ali – 1,0 mm)
5. krog meri v premeru
230 mm
(+ ali – 1,0 mm)
4. krog meri v premeru
264 mm
(+ ali – 1,0 mm)
3. krog meri v premeru
298 mm
(+ ali – 1,0 mm)
2. krog meri v premeru
332 mm
(+ ali – 1,0 mm)
1. krog meri v premeru
366 mm
(+ ali – 1,0 mm)
Strogi center je 30 mm (+– 0,2 mm).
Črte krogov so debele 1 mm (+– 0,1 mm).
Center krogov mora biti 500 mm oddaljen od konice merjaščevega nosu,
merjeno vodoravno. Vrednosti krogov, ki so označeni s številkami 1 do 9, so
označene diagonalno od zunanjega roba proti središču tarče. Deseti krog
ni označen s številko.
Najmanjša dopustna velikost tarče je 80 x 132 cm. Okvir, na katerem je
pritrjena tarča, mora biti pravokotne oblike in ne v obliki divjadi. Dovoljeno
je uporabljati vložke kvadratne oblike, na katerih so odtisnjeni vsi krogi in
morajo biti enake barve kot tarče ter v skladu z njeno velikostjo in smerjo
teka tarče.
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3.

Oprema, orožje ali strelivo

3.1. Puške
Dovoljena je uporaba vseh vrst malokalibrskih pušk, kalibra .22 LR.
3.1.1. Največja dovoljena teža puške s strelnim daljnogledom je 5 kg.
3.1.2. Dovoljena je uporaba vseh vrst lovskih strelnih daljnogledov, ki imajo
lahko največjo nastavljivo ali stalno povečavo 12 X, ki so na lovsko
običajen način pritrjeni na puško. Če ima daljnogled večjo nastavljivo
povečavo, jo fiksiramo do 12 X.
3.1.3. Jermeni ali pasovi na puškah so prepovedani.
3.2. Oblačila
Tekmovalec je odgovoren, da je na strelnem mestu lovski organizaciji in
tekmovanju primerno oblečen. Na vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu
LZS morajo imeti vsi tekmovalci na hrbtu pripete startne številke, s čimer
so razpoznavni med tekmovanjem.
Uporaba športnih strelnih jopičev, strelnih hlač, rokavic in strelnih čevljev
ni dovoljena.
3.3. Strelivo
Dovoljena je uporaba vseh vrst MK-nabojev z robnim vžigom (.22LR).
Krogla naboja mora biti izdelana iz svinca ali podobne mehke snovi.
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4.

Sodniki na tekmovanju

4.1. Tekmovanje v streljanju v premično tarčo vodi glavni sodnik, ki mu
pomagata sodnika pri tarčah v rovu.
4.2. Glavni sodnik je vodji tekmovanja odgovoren za pravilen potek
tekmovanja.
4.3. Druge dolžnosti glavnega sodnika so:
•
•
•
•
•
•

tekmovalce poziva na startna mesta;
preveri, če se imena in startne številke tekmovalcev ujemajo s startno listo;
preveri orožje, strelivo in opremo tekmovalcev;
kontrolira položaj telesa tekmovalcev med streljanjem;
izdaja potrebne ukaze;
preveri, če je pred tekmovanjem sodnik pri tarčah pravilno označil in namestil
tarče, po tekmovanju pa preveri, če je rezultat pravilno ocenil;
• sprejema pritožbe in jih posreduje tekmovalni žiriji in
• odgovarja za vpisovanje vseh nepravilnosti, motenj, zatajitev, navzkrižnega
streljanja, podaljšanja časa streljanja, ponovljenih strelov ipd. v sodniški
dnevnik.

4.4. Sodnika pri tarčah in v rovu morata:
• pred začetkom tekmovanja pravilno označiti tarče in jih namestiti na ustrezno
mesto;
• po namestitvi tarč obvestiti glavnega sodnika, da se streljanje lahko začne;
• po preskusnih streljanjih na tekmovanjih v lovskem strelstvu v lovskih družinah
in na prijateljskih tekmovanjih zalepiti vse luknje s prozornim lepilnim trakom
(v deževnem vremenu jih mora tudi označiti) in vrednost zadetkov vpisati v
zapisnik;
• po končani seriji oceniti rezultat in poskrbeti, da je rezultat čim prej vpisan na
glavno tablo za objavo rezultatov.

4.5. Med tekmovanjem sodnik pri tarčah s tekmovalcem ne sme razpravljati o
rezultatu. To sme le glavni sodnik ali vodja tekmovanja, vodja ekipe pa le z
njunim dovoljenjem.
4.6. Če v tarči ni mogoče najti zadetka, mora sodnik pri tarčah ugotoviti, ali je
zadetek kje drugje in o tem odločiti v dogovoru z glavnim sodnikom ter
člani žirije.
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5.

5 Pravila tekmovanja

5.1. Na vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu streljajo tekmovalci dva (2) preskusna
strela in deset (10) strelov za oceno v hitrem in deset (10) strelov v počasnem
teku tarče.
5.2. Položaj streljanja
Tekmovalec mora z obema nogama stati v mejah strelnega mesta, se
namestiti, zapreti puško in poklicati tarčo v 10 sekundah potem, ko je glavni
sodnik oddal ukaz START. V primeru neskladja s to časovno omejitvijo se
tekmovalcu izrečejo kazni, določene v tem Pravilniku. Če se tarča pojavi
pred pozivom tekmovalca, le-ta ne sme oddati strela. Če ga odda, se rezultat
upošteva. V vsakem teku lahko tekmovalec odda samo en strel.
Dokler se tarča ne pojavi, mora tekmovalec stati v položaju PRIPRAVLJEN
in puško držati z obema rokama. Kopito puške mora biti v stiku s telesom
tekmovalca tako, da je spodnji del kopita pod komolcem tekmovalca
viden za glavnega sodnika in mora ostati v takem položaju, dokler se ne
pojavi tarča. Dovoljen ni nikakršen podaljšek ramenjače puške.

5.3. Znamenje za začetek tekmovanja da glavni sodnik z ukazom START. Vsak
strel, oddan po ukazu, velja za oceno na tekmovanju. Če glavni sodnik
ugotovi, da tekmovalec po nepotrebnem okleva, mu lahko določi 30
sekund za start tarče.
5.4. Tekmovalca, ki odstopi od tekmovanja potem, ko je že oddal prvi strel, ni
mogoče zamenjati.
5.5. Tekmovalec lahko preskusne strele odda le pred začetkom streljanja
za oceno. Ko odda prvi strel za oceno, ne more več streljati preskusnih
strelov, razen v primerih, ki jih določa Pravilnik in o katerih odločata glavni
sodnik in žirija.
41

PRAVILNIK o lovskem strelstvu
5.6. Streli, ki jih tekmovalec odda pred začetkom ali po izteku uradnega časa
za tekmovanje, in neoddani streli se štejejo kot zgrešeni. Izjemoma lahko
glavni sodnik ali žirija podaljša tekmovalcu čas tekmovanja.
5.7. Če tekmovalec ne zadene krogov v svoji tarči, so vsi taki streli ocenjeni kot
zgrešeni in vpisani v zapisnik z znakom 0.
5.8. Strel, ki ne zadene tarče, je zgrešen, v zapisnik se vnese z znakom 0.
5.9. Če mora tekmovalec brez svoje krivde prekiniti tekmovanje, lahko zahteva
podaljšanje za izgubljeni čas.
5.10. Vsako podaljševanje časa, ki ga dovoli glavni sodnik ali žirija, mora biti
glasno objavljeno z navedbo razlogov in zapisano v zapisnik.
5.11. Po končanih preskusnih strelih in pred začetkom streljanja za oceno lahko
sodnik pri tarčah tekmovalcu v sporoči vrednost in mesto vsakega zadetka,
če tekmovalec to želi. Dovoljeni so različni načini prikazovanja vrednosti in
mesta zadetkov, tudi elektronske in podobne naprave, vsak način pa mora
tekmovalcu in občinstvu posredovati točne informacije o zadetku.
5.12. Prvi tek se vedno začne z leve strani, gledano s tekmovalčeve strani. Če
tarča krene iz napačne smeri, je tek tarče razveljavljen in ponovljen.
5.13. V primeru nevarnosti ali oviranja tekmovanja mora sodnik streljanje prekiniti.
Če tekmovalec v takih okoliščinah odda strel, lahko zahteva razveljavitev
takega teka tarče, vendar preden je izvedel rezultat takega zadetka.
Če sodnik ne zaustavi tarče, pa bi jo moral, tekmovalec lahko zahteva
zaustavitev tarče, kar pokaže z dvigom roke in ukazom STOP. Če glavni
sodnik ugotovi, da je tekmovalec ravnal upravičeno, to upošteva, v
nasprotnem primeru pa tekmovalca kaznuje z odvzemom 2 (dveh) krogov.
5.14. Če tekmovalec v času teka tarče ne odda strela, se mu vpiše zgrešeni strel.
5.15. Za vsak strel, ki ga tekmovalec odda, preden se tarča pojavi v odprtini,
mora biti kaznovan z odvzemom 2 (dveh) krogov. Tek je treba ponoviti in
tekmovalec lahko ponovno napolni puško.
5.16. Ovalne luknje zadetkov v tarči, ki so širše od 8 mm, in zadetki od odbitih
krogel se ne ocenjujejo.

6.

Nepravilno delovanje orožja ali streliva

6.1. Odločitev o neprimernem orožju in zatajitvah orožja ter streliva je vselej v
pristojnosti glavnega sodnika.
6.2. Če orožje zataji iz katerega koli vzroka, tekmovalec lahko odpravi napako
sam ali pa tekmovanje nadaljuje z drugo puško s poprejšnjim soglasjem
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glavnega sodnika. Če popravilo ali zamenjava puške traja dalj časa,
tekmovalec od žirije lahko zahteva, da mu dovoli nadaljevanje streljanja v
eni od naslednjih serij tekmovanja.
6.3. Če glavni sodnik ugotovi, da je orožje ali strelivo zatajilo po tekmovalčevi
krivdi, tak primer razglasi kot zgrešeni strel.
6.4. Vsakemu tekmovalcu sta dovoljeni največ dve zatajitvi orožja ne glede,
ali je zamenjal puško ali naboje. Vsaka naslednja zatajitev orožja pomeni
izločitev tekmovalca.

7.

Ocenjevanje zadetkov

7.1. Po vsaki seriji rezultate uradno oceni sodnik pri tarčah.
7.2. Vsi zadetki so ocenjeni glede na najvišjo vrednost kroga ali mejne črte, ki
je zadeta. Če se je krogla dotaknila mejne črte kroga, mora biti zadetek
ocenjen z višjo vrednostjo. To pravilo velja tudi, če je vrednost zadetka
ugotovljena s posebnim merilom (MK), katerega plošča se je dotaknila
zunanjega roba mejne črte kroga.
7.3. Vrednost sumljivega zadetka je treba vedno ugotavljati s pomočjo
posebnega merila ali optičnih pripomočkov.
7.4. Merilo zadetka je dovoljeno vstaviti v vsako luknjo samo enkrat. Sodnik
mora na tarči označiti, da je pri ocenjevanju uporabil merilo in se na tarčo
podpisati.
7.5. Odločitev žirije glede vrednosti in števila zadetkov v tarči je dokončna in
nanjo ni mogoča pritožba.
7.6. Uradno ocenjevanje rezultatov pri streljanju z MK-puško je opravljeno z
merilom, ki ga mora odobriti Komisija za lovsko strelstvo pri LZS.
Skica kalibratorja:
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8.

8 Vrstni red pri enakih rezultatih

8.1.

Posamezniki od 1. do 6. mesta
Če ima več kot šest tekmovalcev enak rezultat, je za vstop v finalno serijo
potrebno dodatno streljanje s po enim nabojem v hitrem teku.
Prvih šest tekmovalcev strelja dodatno finalno serijo desetih strelov v
hitrem teku. Skupni seštevek odloča o zmagovalcu.

8.1.

Razvrstitev po končnici tekmovanja
Če na tekmovanju poteka končnica tekmovanja (šest finalistov) in v
končnem seštevku več tekmovalcev doseže enak rezultat, o višji uvrstitvi
odloča boljši rezultat končnice tekmovanja. Če tudi v takem primeru za
prva tri mesta ni razlike, tekmovalci nadaljujejo streljanje tako, da vsak
odda izmenično po en strel, vse dokler ne nastane razlika.

8.2. V ekipnem delu tekmovanja se ne izvaja končnice tekmovanja.
8.3. Vrstni red pri enakih rezultatih – ekipno.
Če imata dve ali več ekip enak rezultat, o višji uvrstitvi odloča število boljših
zadetkov 10, 9, 8, ... vseh članov ekipe. Če tudi tako ne pride do razlike, se
opravi dodatno streljanje s po enim strelom v hitrem teku, dokler ne pride
do razlike.

9.

Ugovori in pritožbe

9.1. Če tekmovalec ali vodja ekipe meni, da je bila vrednost zadetka
nepravilno ocenjena ali vpisana, se lahko pritoži.
9.2. Pritožbo na rezultat je mogoče vložiti le glede ocene vrednosti zadetka,
ki je bil ocenjen brez merila, in kadar so bili napačno vpisani ali napačno
sešteti rezultati.
9.3. Če je vrednost zadetka določena s posebnim merilom, je odločitev
glavnega sodnika dokončna in pritožba ni mogoča.
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X. KONČNE DOLOČBE
Ta pravilnik je sprejel Upravni odbor LZS na svojem zasedanju 22. 04. 2009.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu, ko preneha veljati Pravilnik o
lovskem strelstvu v LZS z dne 4. 2. 2000.

Mag. Srečko F. Krope,
predsednik LZS
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