TEKMOVALNA PRAVILA
POLICIJSKEGA VETERANSKEGA SITUACIJSKO – TAKTIČNEGA
STRELJANJA
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Strelska tekmovanja organizira PVD Sever za Primorsko in Notranjsko in jo po pravilih
PVSTS izvede strelska sekcija društva (v nadaljevanju PVD Sever PN).
Na podlagi 3. člena Pravilnika o delovanju strelske sekcije in uporabi strelišča-vadbišča
Črnotiče z dne 2.3.2011 lahko tekmovanje v PVSTS organizira Policija samostojno za
službene oz. lastne potrebe v soglasju z PVD Sever PN.
Tekmovalna Pravila policijskega veteranskega situacijsko – taktičnega streljanja (v
nadaljevanju PVSTS) določajo pogoje za udeležbo na tekmovanju PVSTS, opredeljujejo
dovoljeno orožje in opremo, ukaze na strelišču, ukrepe za zagotavljanje varnosti,
priporočila za pripravo strelskih prog, sodniško organizacijo, kategorije strelcev, kazni,
nagrade, tarče ter njihovo točkovanje.
POMEN IZRAZOV
2. člen
Izrazi, uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
-

-

-

-

varnostna cona: je posebej določen ali označen prostor na strelišču, kjer lahko
udeleženec tekmovanja brez ukaza vodje tekmovanja ali sodnika prosto ravna z
izpraznjenim orožjem, ga razstavlja, sestavlja, popravlja ali čisti. Ravnanje s
strelivom ali napolnjenim nabojnikom v varnostni coni ni dovoljeno;
nešportno vedenje: vsakršno neprimerno vedenje do tekmovalcev, sodnika ali
drugih oseb na strelišču (zmerjanje, ugovarjanje …), neupoštevanje sodnika,
grobo kršenje tekmovalnih ali varnostnih pravil;
neupoštevanje pravil: je vsako prirejanje opreme ali vedenje, s katerim si skuša
tekmovalec z neupoštevanjem sodnika, scenarija vaje ali tekmovalnih pravil
pridobiti prednost pred drugimi tekmovalci;
varna smer: je smer, kjer izstrelki ne ogrožajo udeležencev tekmovanja, drugih
ljudi, živali ali materialnih sredstev;
strelska črta: zamišljena ali označena črta na strelski progi, kjer tekmovalci
izvajajo ali pričnejo izvajati strelsko vajo;
prazno orožje: je orožje, ko v ležišču naboja v cevi in v nabojniku ni naboja;
hitra menjava: menjava nabojnika, ko je orožje prazno in lahko prazen nabojnik
pade ali ga tekmovalec izpusti na tla;
taktična menjava: je menjava nabojnika, ko je v nabojniku ali v ležišču naboja v
cevi vsaj še en naboj, pri tem pa zamenjani nabojnik ne sme pasti na tla;

-

-

izpraznjeno orožje: orožje je izpraznjeno, ko je pri pištolah izvlečen nabojnik in
brez naboja v cevi, pri puškah brez nabojnika in izpraznjeno ležišče naboja v cevi
ter zaklep ali repetirni mehanizem v zadnjem položaju, pri revolverjih pa prazen
vrtljivi bobnič;
kritje: je položaj strelca, ko sta obe nogi v popolnem kritju za zunanjim robom
zaklona, prav tako mora biti izza zaklona vsaj 50% zgornjega dela trupa;
mehko kritje: mreže, rjuhe in podobni predmeti, ki se uporabijo zato, da
tekmovalcu otežujejo pogled na tarčo. Mehko kritje je prebojno;
trdo kritje: pobarvan ali kako drugače označen del na tarči ali pred njo. Trdo kritje
je neprebojno;
premikanje tekmovalca: je gibanje tekmovalca v katerokoli smer, pri čemer
premakne vsaj eno nogo in se premakne vsaj za pol metra;
proceduralna kazen: je časovni pribitek petih sekund. Sodnik jo izreče za
neupoštevanje navodil pri strelski vaji.
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH
3. člen

Tekmovanj PVSTS se lahko udeležijo predstavniki varnostnih organov (iz policije, vojske,
pravosodja, carine, varnostnih služb …) iz Slovenije in tujine, člani veteranskih
organizacij (PVD Sever, ZVVS …) in vabljeni člani strelskih klubov in društev.
VRSTE OROŽJA IN OPREME
4. člen
Slovenski policisti lahko na strelišču uporabljajo opremo in orožje, ki je sistemizirano in
tipizirano za uporabo v policiji in brezhibno tovarniško strelivo1.
Uniformirani policisti se morajo tekmovanja udeležiti v delovni uniformi2 ali drugem
kompletu uniforme z vso pripadajočo opremo.
Policisti, ki svoje delo opravljajo v civilnih oblačilih se lahko tekmovanja udeležijo v
delovni uniformi z vso pripadajočo opremo ali v civilnih oblačilih, s prikritim načinom
nošenja orožja (uporabljati morajo enak način nošenja orožja, kot ga uporabljajo večino
delovnega časa). Uporabljajo lahko le tisto opremo, ki jim jo zagotovi Policija.
Policisti lahko praviloma uporabljajo le tisto kratkocevno orožje, ki ga imajo v osebni
zadolžitvi oziroma tisto orožje, ki ga uporabljajo v službi.
Orožje, uniformo in opremo nosijo tako, kot je predpisano v predpisih policije, posebnih
aktih in navodilih proizvajalcev.
Ostali tekmovalci lahko na tekmovanju uporabljajo le tovarniško (nepredelano) orožje in
brezhibno strelivo.

1

Dovoljena je uporaba tovarniškega streliva, ki izpolnjuje zahteve po CIP standardih.
Delovno uniformo sestavljajo: delovna vetrovka in hlače ali kombinezon, srajca z dolgimi rokavi ali puli,
majica s kratkimi rokavi, planinska kapa ali poletna čepica in terenski čevlji.
2

Uporaba posebej za tekmovanja izdelanega ali predelanega orožja in opreme (toki,
pasovi...) na tekmovanjih PVSTS ni dovoljena.
Vsak tekmovalec mora omogočiti sodniku pregled njegovega orožja in streliva kadarkoli
med tekmovanjem. Če tekmovalec uporablja strelivo in/ali orožje, ki ga po teh pravilih ni
dovoljeno uporabljati, ga sodnik izključi iz tekmovanja.
Če je na posamezni strelski progi predvidena uporaba dolgocevnega orožja (potezne
puške, brzostrelke), le-tega zagotovi Policija.
Na strelišču je prepovedano streljanje v neprimerni obleki in obutvi (kratke hlače,
natikači). Obvezne so dolge hlače, zaprti čevlji in majica z rokavi.
Vse osebe na strelišču morajo obvezno uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito
vida in sluha.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
5. člen
Za zagotavljanje varnosti, določanje reda na strelišču in izvajanje streljanja, se smiselno
uporabljajo določbe Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja
orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Ur. List RS, št. 66/2001, 9. 8.
2001).
Za ravnanje in uporabo kratkocevnega orožja ter uporabo strelskih položajev za policiste,
se smiselno uporabljajo določbe Priročnika za ravnanje s službeno pištolo (Ljubljana
2002).
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.
Tekmovalci orožje pripravijo in preverijo v varnostni coni.
Tekmovalec lahko polni nabojnike kjerkoli na strelišču, razen v varnostni coni. Kjerkoli na
strelišču, razen v varnostni coni, mora imeti orožje ves čas izpraznjeno in v toku.
Ravnanje z orožjem izven strelske linije ali varnostne cone brez sodnikove vednosti, je
strogo prepovedano.
Na strelsko linijo lahko gredo tekmovalci samo po ukazu oziroma dovoljenju sodnika.
Tekmovalec sme orožje napolniti le na strelski liniji, po ukazu oziroma dovoljenju
sodnika. Orožje sme izvleči iz toka le po ukazu ali z dovoljenjem sodnika, oziroma ob
začetku vaje.
Tekmovalec mora držati prst izven branika sprožilca ves čas, dokler ni pripravljen na
strel.
Strogo prepovedano je obračanje orožja iz smeri streljanja (varne smeri).

Tekmovalcu, ki obrača orožje proti nevarni smeri, sodnik ukaže »Smer!«. Po ukazu
sodnika mora tekmovalec takoj vidno obrniti orožje proti varni smeri.
Tekmovalcu, ki orožje obrne iz varne smeri, sodnik ukaže »Stop!« ali »Stoj!« in prekine
izvedbo vaje. Tekmovalcu ukaže, da izprazni orožje in ga izključi iz tekmovanja.
Če tekmovalcu pade na tla prazno orožje, ga lahko tekmovalec pobere le po
predhodnem dovoljenju sodnika. Določba velja kjerkoli na strelišču, razen v varnostni
coni.
Na strelski liniji, pred znakom za začetek streljanja, ni dovoljeno meriti v tarče z ali brez
orožja, razen če to zahteva ali dovoli sodnik.
Če je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti pri posameznih vajah ravnati drugače, lahko
postopke podrobneje določi organizator tekmovanja v pravilih za posamezno strelsko
vajo ali na drug ustrezen način.
6. člen
Menjavo nabojnika lahko tekmovalec med izvajanjem vaje izvede na dva načina. S hitro
ali taktično menjavo.
Tekmovalec se lahko premakne iz kritja šele, ko je orožje napolnjeno, zaklep v prednjem
položaju in naboj v cevi, z revolverjem pa, ko je cilinder zaprt.
Med premikanjem, ko tekmovalec ne meri v tarčo ali med menjavo nabojnika, mora držati
prst izven branika sprožilca.
UKAZI NA STRELIŠČU
7. člen
Ukazi na strelišču, ki jih lahko izreče sodnik tekmovalcu, so:
1. »Napolni in se pripravi!« – tekmovalec napolni orožje v skladu s scenarijem
strelske vaje ali navodilom sodnika.
2. »Pripravljen?!« – ukaz oz. vprašanje izreče sodnik, da preveri, če je tekmovalec
razumel navodila in se pripravil na izvedbo strelske vaje.
3. »Pozor!« – ukaz izreče sodnik tik pred startom, da tekmovalca opozori na začetek
vaje.
4. »Če si končal, izprazni in pokaži prazno orožje!« – tekmovalec mora varno
izprazniti orožje in sodniku pokazati prazno ležišče naboja.
5. »Orožje v tok!« – tekmovalec sprosti zaklep v sprednji položaj, sprosti udarno
kladivce ali sproži v varno smer in orožje pospravi v tok po ukazu sodnika.
6. »Prst!« – opozorilo za prst na sprožilcu; po ukazu sodnika mora tekmovalec takoj
iztegniti prst izven branika sprožilca.
7. »Kritje!« – opozorilo, da tekmovalec ni pravilno zavzel kritja za zaklonom; po
ukazu sodnika se mora tekmovalec takoj premakniti v kritje.
8. »Smer!« – opozorilo, da tekmovalec obrača orožje proti nevarni smeri; po ukazu
sodnika mora tekmovalec takoj obrniti orožje vidno proti varni smeri.

9. »Stop!« ali »Stoj!« – po ukazu sodnika, mora tekmovalec takoj obrniti orožje v
varno smer, se zaustaviti in počakati nadaljnja navodila sodnika.
10. »Izprazni orožje!« – po ukazu sodnika mora tekmovalec ravnati po postopku, ki je
predpisan pod 4. točko.
Ukazi sodnika morajo biti jasni in glasni.
Med ukazom »Pozor!« in zvočnim signalom mora preteči najmanj ena in največ osem
sekund.
Sodnik na strelski progi se mora med sojenjem premikati tako, da tekmovalca ne ovira.
Če pride do nenamernega fizičnega dotika med sodnikom in tekmovalcem, lahko
tekmovalec zahteva ponovitev vaje na isti strelski progi.
Če tekmovalec na ukaz »Pripravljen?!« v razumnem času (do pet sekund) ne da znaka,
da je pripravljen, sodnik ponovi ukaz. Če tekmovalec ponovno ne reagira, sodnik preveri
razlog in ustrezno nadaljuje, lahko pa mu ukaže naj izprazni orožje in ga postavi na
konec vrste čakajočih tekmovalcev.
Če se tekmovalec pritoži na odločitev sodnika, mora sodnik čim prej obvestiti vodjo
tekmovanja, ki na strelski progi odloči o ne/upravičenosti pritožbe. Odločitev vodje
tekmovanja je dokončna.
Pri nestrinjanjih ali dvomih o uporabi tekmovalnih pravil PVSTS, končno odločitev
sprejme vodja tekmovanja. Vodja tekmovanja odloči tudi o ukrepih zoper tekmovalca, pri
ponavljanju kršitev iz 11. člena teh pravil.
PRIPRAVA STRELSKIH PROG
8. člen
Strelske proge pripravijo sodniki PVSTS v sodelovanju s sodniki inštruktorji PVSTS.
Sodnik inštruktor pred začetkom tekmovanja pregleda in po potrebi popravi strelske
proge.
Pripravljalec prog, če je le mogoče, upošteva naslednja priporočila:
1. pripravi scenarij, ki bi bil mogoč v praksi in izhaja iz različnih policijskih postopkov;
2. večina strelov za kratkocevno orožje naj bo na razdalji od 1 do 12 metrov, za
dolgocevno orožje do 25 metrov;
3. če je na strelski progi kritje, ga mora tekmovalec uporabiti;
4. pri progah z več tarčami in brez kritja, naj postavitev omogoča streljanje od
najbližje do najbolj oddaljene tarče;
5. pri streljanju z uporabo kritja, se tekmovalec postopno odkriva vsaki tarči posebej
(le eni naenkrat);
6. uporabiti kombinacijo uporabe kratkocevnega in dolgocevnega orožja na isti
strelski progi;
7. na vsakem tekmovanju naj bo ena strelska proga namenjena natančnemu
streljanju;
8. na eni strelski progi naj se uporabi le ena vrsta strelnih tarč.

TARČE
9. člen
Na tekmovanjih PVSTS lahko organizator uporabi tarče, ki so v uporabi v policiji (npr.:
PT-2, kartonaste silhuete, tarče za precizno streljanje 50 x 50 cm), kot tudi kovinske
tarče, gibljive tarče in druge.
TOČKOVANJE
10. člen
Pri točkovanju zadetkov veljajo naslednja pravila:
Splošno:
- vse tarče so prebojne;
- če tekmovalec prestreli strelno tarčo in nato zadane ''nestrelno'' tarčo, se mu
štejejo zadetki na obeh tarčah;
- zadetek »nestrelne« tarče pomeni časovni pribitek 5 sekund, ne glede na število
zadetkov na takšni tarči;
- če tekmovalec zgreši tarčo ali silhueto, se mu prišteje časovni pribitek 5 sekund;
- zadetek v trdo kritje s celim premerom krogle se ne točkuje;
- zadetek v tarčo skozi mehko kritje se točkuje;
- pri proceduralni kazni za odvečne strele se določi samo ena proceduralna kazen
za isti tip napake.
PT-2 tarče
- vsaka dva strela v polje z oznako ''5'' na isti tarči – časovna nagrada, odbitek 0,5
sekunde
- strel v polje z oznako ''5'' – nima časovnega pribitka
- strel v polje z oznako ''4'' – nima časovnega pribitka
- strel v polje z oznako ''3'' – časovni pribitek 2 sekundi
- strel v polje z oznako ''2'' – časovni pribitek 2 sekundi
- strel v polje z oznako ''0'' – časovni pribitek 5 sekund
- zgrešena silhueta – časovni pribitek 5 sekund
IDPA tarče:
- strel v polje z oznako ''0'' – nima časovnega pribitka
- strel v polje z oznako ''1'' – časovni pribitek 1 sekunda
- strel v polje z oznako ''3'' – časovni pribitek 2 sekundi
- zgrešena silhueta – časovni pribitek 5 sekund
Tarče za natančno streljanje 50 x 50 cm
- maksimalno število točk (10) nima časovnega pribitka
- za vsako točko manj – časovni pribitek 0,2 sekunde
- zgrešena tarča – časovni pribitek 5 sekund
IPSC tarče
- strel v polje z oznako ''A'' – nima časovnega pribitka na čas
- strel v polje z oznako ''C'' – časovni pribitek 1 sekunda
- strel v polje z oznako ''D'' – časovni pribitek 2 sekundi
- zgrešena tarča – časovni pribitek 5 sekund

Kovinske tarče
- podrta tarča – nima časovnega pribitka
- zgrešena tarča – časovni pribitek 5 sekund
IZKLJUČITEV TEKMOVALCA
11. člen
Tekmovalec bo iz tekmovanja izključen v primerih, ko:
1. ne upošteva določil reda na strelišču;
2. ogroža sebe ali druge osebe (npr. usmeri orožje iz varne smeri, usmeri
nezavarovano orožje nase ipd.);
3. ustreli v tla v smeri streljanja, v bližini do enega metra od svoje stojne točke ali
ustreli izza strelske črte, oz. kamorkoli v nevarno smer, strel v lastno kritje;
4. ravna z orožjem izven varnostne cone ali izven strelske linije brez vednosti
sodnika;
5. ponovi držanje prsta v braniku sprožilca kljub ukazu sodnika (»Prst!«);
6. uporablja nedovoljeno orožje, strelivo ali opremo;
7. se nešportno vede;
8. na strelišču uživa alkohol ali je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če
njegovo telesno in duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bo varno uporabljal
orožja,motil ali kako drugače oviral tekmovanje.
PROCEDURALNA KAZEN
12. člen
Proceduralna kazen pomeni časovni pribitek petih sekund. Sodnik jo izreče za
neupoštevanje navodil pri strelski vaji, če tekmovalec:













ne upošteva pravil za izvedbo posamezne vaje;
ne opravi obvezne menjave nabojnika po scenariju vaje;
med menjavo izpusti ali mu pade na tla poln nabojnik in ga ne pobere;
strelja brez premikanja, ko vaja to zahteva;
po ukazu sodnika (»Prst!«) ne umakne prsta s sprožilca;
kljub ukazu sodnika »Kritje!« na isti strelski progi ponovi ali nadaljuje s streljanjem
z nepravilnim položajem za zaklonom, ko je v vaji določeno streljanje izza kritja;
strelja dvoročno, čeprav vaja zahteva enoročno streljanje ali obratno;
se prehitro premakne s startne pozicije;
izstreli v tarčo več nabojev, kot je predvideno v vaji. V takem primeru se poleg
kazni brišejo tudi najboljši zadetki;
ne upošteva taktičnega zaporedja streljanja;
opravi hitro menjavo nabojnika, ko orožje ni prazno;
na strelski liniji, pred znakom za začetek streljanja, meri v tarče brez orožja.

Če tekmovalec naredi več različnih tipov napak, sodnik izreče več proceduralnih kazni.

Organizator tekmovanja lahko s scenarijem podrobneje določi proceduralne kazni v
posamezni strelski vaji.
Če tekmovalec ne upošteva sodnika, scenarija vaje ali tekmovalnih pravil z namenom
pridobitve prednosti pred drugimi tekmovalci (neupoštevanje pravil), ga sodnik kaznuje s
časovnim pribitkom dvajsetih sekund.
NAGRAJEVANJE
13. člen
Za pokalno uvrstitev se mora tekmovalec udeležiti najmanj štirih tekmovanj. V kolikor se
tekmovalec udeleži več tekmovanj, se za pokalno uvrstitev upoštevajo njegovi najboljši
štirje rezultati.
Na vsakem tekmovanju bo organizator podelil medalje za prva tri mesta v vsaki
kategoriji.
Ob zaključku vseh tekmovanj bo organizator za doseženo skupno uvrstitev podelil
pokale za prva tri mesta v vsaki kategoriji.
KATEGORIJE STRELCEV
14. člen
V PVSTS obstaja več kategorij:
1. šest ODPRTIH kategorij, ki se delijo po spolu, kalibrih in vrstah orožja;
- kal. 9 mm,
- kal. .45 in
- revolver,
v ločeni moški in ženski kategoriji, kjer sodelujejo vsi tekmovalci, razen slovenskih
policistk in policistov, ki tekmujejo v policijski kategoriji in
2. pet POLICIJSKIH kategorij;
- policist strelec,
- policist dober strelec,
- policist odličen strelec,
- policist odličen strelec - mojster in
- policistka,
kjer sodelujejo samo slovenski policisti.
Pomen kategorij:
- Policist strelec (od 1 do 50 %): v tej - kategoriji je tekmovalec, ki se prvič udeleži
tekmovanja in na svojem prvem nastopu ne doseže razpona odstotkov za najvišjo
kategorijo in vsak tekmovalec, dokler v enem koledarskem letu dvakrat ne
preseže navedenega razpona odstotkov za to kategorijo.
- Policist dober strelec (nad 50 do 75 %): v tej kategoriji je tekmovalec, ki se prvič
udeleži tekmovanja in na svojem prvem nastopu doseže razpon odstotkov za
najvišjo kategorijo in tekmovalec te kategorije, dokler v enem koledarskem letu
dvakrat ne doseže razpona odstotkov za najvišjo kategorijo.

-

Policist odličen strelec (nad 75 do 90 %): v tej kategoriji je tekmovalec, ki v enem
koledarskem letu dvakrat doseže razpon odstotkov za to kategorijo.
Policist odličen strelec – mojster (nad 90 do 100 %): v tej kategoriji je tekmovalec,
ki v enem koledarskem letu dvakrat doseže razpon odstotkov za to kategorijo.

Razvrstitev v policijske kategorije se izvede glede na rezultat iz prvega tekmovanja, ki se
ga bodo udeležili, nato pa glede na uvrstitve na naslednjih tekmovanjih.
SODNIŠKA ORGANIZACIJA
15. člen
PVD Sever za Primorsko in Notranjsko organizira tečaje in izobražuje lastni sodniški
kader. Tečaj izvedejo sodniki inštruktorji PVSTS.
Sodnik pripravnik lahko postane tekmovalec, ki ima opravljen tečaj varnega ravnanja z
orožjem, se uvrstil na vsaj štirih tekmovanjih PVSTS in opravil sodniški tečaj PVSTS.
Po opravljenem sodniškem tečaju in izpitu je vsak sodnik in sodnik pripravnik dolžan
soditi na najmanj treh tekmovanjih v obdobju enega leta, da obdrži svoj naziv.
Sodnik pripravnik po sodniškem tečaju opravi praktično usposabljanje (sodi) na strelski
progi skupaj z izkušenim sodnikom in/ali sodnikom inštruktorjem, ki mu med skupnim
sojenjem prenaša znanje in izkušnje ter spremlja njegovo delo.
Sodnik pripravnik napreduje v naziv sodnik, glede na izkazano znanje, da zna uporabiti
tekmovalna Pravila PVSTS v praksi, da ima dovolj izkušenj in da je zmožen
samostojnega sojenja. Napredovanje potrdi večina sodnikov s katerimi je sodeloval
(sodil) in vsaj eden sodnik inštruktor.
Sodniške izkaznice potrdi oz. podpiše predsednik društva. Sodniki (sodniki pripravniki in
inštruktorji) so lahko samo člani PVD Sever za Primorsko in Notranjsko. Sodijo le za
potrebe društva, če se ne določi drugače.
Dolžnosti sodnika in sodnika pripravnika, ki je določen za sojenje na tekmovanju, so
zlasti, da:
-

-

prispe na kraj tekmovanja pravočasno in v primerni psihofizični pripravljenosti;
svojo prisotnost naznani organizatorju in/ali vodji tekmovanja;
se seznani z urnikom tekmovanja in strelskimi vajami;
se vpiše v knjigo prisotnosti sodnikov na tekmovanju;
se v javnosti vzdrži izražanja simpatij ali nenaklonjenosti do tekmovalcev ali ekip;
sodnik in sodnik pripravnik ter inštruktorji morajo biti nepristranski in pri sojenju
zakoniti;
v primeru moralnih ali drugih ugotovljenih in dokazanih kršitvah lahko UO društva
na predlog vodje prireditve, strelskega inštruktorja, sodnika, predsednika strelske
sekcije ali društva odvzame kršitelju pravico do izvajanja sodniških in
inštruktorskih funkcij;
za kršitev sodniške - članske odgovornosti se šteje predvsem nespoštovanje
društvenega Statuta, Pravilnikov in sklepov organov društva ter zlonamerno
ravnanje, ki lahko huje prizadene interese, cilje in ugled društva ali Združenja
Sever.

KONČNE DOLOČBE
16. člen
Pravila PVSTS je na svoji seji 22.2.2012 obravnaval in sprejel Upravni Odbor PVD Sever
za Primorsko in Notranjsko.
Za pravilno izvajanje tekmovalnih pravil PVSTS so zadolženi sodniki in inštruktorji
PVSTS.
Pravila PVSTS se uporabljajo od 22.2.2012 dalje.
Dopolnjena Pravila usklajena s policijo dne 10.4.2012.

Fabio STEFFE
predsednik
PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko
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