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Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« 

Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo 
 
 

PRAVILNIK 
O ŠPORTNIH TEKMOVANJIH 

 
 

1. člen 
 
(1) S tem pravilnikom se določajo vrste, oblike in vsebine športnih tekmovanj, ki jih 

načrtuje, pripravlja, organizira in izvaja Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica (v nadaljevanju OZVVS »VETERAN« Nova Gorica). 

 
 

2. člen 
 
(1) OZVVS »VETERAN« Nova Gorica  izvaja naslednja športna tekmovanja: 

 
A. Tekmovanja v streljanju 
(2) Tekmovanje se izvede za članice in člane OZVVS »VETERAN« Nova Gorica v sodelovanju 

s strelskim klubom OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. 
(3) Prve tri tekmovalke – tekmovalci prejmejo medalje. 
(4) Vsaka udeleženka – udeleženec tekmovanja prispeva 15 EUR za delno pokritje stroškov 

tekmovanja in okrepčila. 
 
B. Tekmovanja v pikadu 
(5) Tekmovanje se izvede za članice in člane OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ter 

udeležence vabljenih veteranskih društev Severnoprimorske. Tekmovanje poteka na 
prostoru delovanja Sekcije Renče – Vogrsko v Bukovici v mesecu avgustu.  

(6) Tekmuje se posamično. Pred začetkom tekmovanja poteka žrebanje nasprotnikov. 
Tekmuje se po sistemu master out 301. 

(7) Prve štiri tekmovalke – tekmovalci prejmejo pokale. 
(8) Vsaka udeleženka – udeleženec tekmovanja prispeva 5 EUR za delno pokritje stroškov 

tekmovanja in okrepčila. 
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C. Tekmovanja v škuljadi 
(9) Tekmovanje se izvede za članice in člane OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ter 

udeležence vabljenih veteranskih društev Severnoprimorske. Tekmovanje poteka na 
prostoru delovanja Sekcije Renče – Vogrsko v Bukovici.  

(10) Tekmuje se v parih. Pred začetkom tekmovanja poteka žrebanje ekip. Tekmuje se po 
sistemu izpadanja. Tekmuje se s PVC škuljami. 

(11) Prve tri ekipe prejmejo pokale. 
(12) Vsaka udeleženka – udeleženec tekmovanja prispeva 10 EUR za delno pokritje stroškov 

tekmovanja in okrepčila. 
 
D. Tekmovanja v balinanju med Sekcijami OZVVS »VETERAN« Nova Gorica 
(13) Tekmovanje se izvede za ekipe Sekcij OZVVS »VETERAN« Nova Gorica. Sekcije lahko 

prijavijo tudi več ekip. Tekmovanje poteka na prostoru delovanja Sekcije Renče – 
Vogrsko na balinišču v Renčah.  

(14) Tekmuje se v trojkah in rezerva. Pred začetkom tekmovanja poteka žrebanje ekip. 
Tekmuje se po sistemu izpadanja.  

(15) Prve tri ekipe prejmejo medalje. Zmagovalna ekipa prejem tudi prehodni pokal. 
(16) Prehodni pokal prejme ekipa v trajno last, ko petkrat zmaga ne glede na čas 

tekmovanja. 
(17) Prve tri ekipe lahko tekmujejo na tekmovanju v balinanju med veteranskimi društvi. 
(18) Vsaka udeleženka – udeleženec tekmovanja prispeva  5 EUR za delno pokritje stroškov 

tekmovanja in okrepčila. 
 
E. Tekmovanja v igranju briškule 
(19) Tekmovanje se izvede za članice in člane OZVVS »VETERAN« Nova Gorica ter 

prijateljska združenja. Tekmovanje poteka na prostoru delovanja Sekcije Renče – 
Vogrsko v Renčah.  

(20) Ekipo sestavljata dva tekmovalca. Igra se vsaka ekipa proti vsaki. Pred začetkom 
tekmovanja poteka žrebanje ekip.  

(21) Prve tri ekipe prejmejo pokale in praktične nagrade. 
(22) Vsaka ekipa prispeva 10 EUR za delno pokritje stroškov tekmovanja in okrepčila. 
 
F. Tekmovanja v igranju šaha 
(23) Tekmovanje je odprtega značaja. Tekmovanje poteka na prostoru delovanja Sekcije 

Šempas v Ozeljanu v mesecu decembru.  
(24) Tekmuje se posamezno. Igra se devet kol po švicarskem sistemu 10 minut igralnega 

časa na igralca. Igra se po pravilih FIDE z dodatkom B – hitropotezni šah.  
(25) Tekmovanje poteka v treh kategorijah: 

 skupna razvrstitev, 

 veterani vojne za Slovenijo, 

 tekmovalci do starosti 15 let. 
(26) Priznanja v skupni odprti razvrstitvi: 

 1. mesto: pokal in nagrada, 

 2. mesto: pokal in nagrada, 

 3. mesto: pokal in nagrada, 

 4. mesto: nagrada, 

 5. mesto: nagrada. 



 
3 

(27) Priznanja v kategoriji veterani: 

 prvi trije prejmejo medalje. 
(28) Priznanja v kategoriji do starosti 15: 

 prvi trije prejmejo plakete. 
(29) Potrebne rekvizite zagotavlja organizator. 
(30) Vpisnina za udeležence tekmovanja za delno pokritje stroškov tekmovanja in okrepčila: 

 do starosti 15 let 5 EUR, 

 za ostale 10 EUR. 
 
 

3. člen 
 
(1) Stroške organizacije, priprave in izvedbe tekmovanj se krije iz finančnih sredstev OZVVS 

»VETERAN« Nova Gorica in prispevkov udeleženk in udeležencev tekmovanj. 
 
 
 
Nova Gorica, 18.04.2019 Predsednik  
 OZVVS »VETERAN« Nova Gorica  
 Srečko Lisjak 
 


