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PROPOZICIJE TEKMOVANJ ZA LETO 2023 
 

Na vseh tekmovanjih v zapisnik nujno vnesti letnico rojstva, priimek in 

ime. Zapisnik o tekmovanju mora imeti vpisan naziv ZODUS. 
 

Zapisnike tekmovanj je potrebno poslati sekretarju ZODUS ter vsem sodelujočim klubom. 

Poskrbeti je potrebno za ažurno izmenjavo rezultatov med klubi. 

 

 

Ekipno prvenstvo Slovenije za moške: 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije je sestavljeno iz 4. kol. 

Ekipa šteje 6 članov ne glede na starost in kategorijo. 

V rezultat se šteje pet (5) najboljših dosežkov, lahko tudi manj. 

Tekmovalci se identificirajo z osebnim dokumentom. 

Olimpijski biatlon se točkuje po veljavnih Sinclair tablicah za obdobje 2017 – 2020. 

Tekmovanja se izvajajo skladno s pravili IWF v nedeljo, začetek tekme ob 10 uri, tehtanje 

tekmovalcev 8:45 do 09:45, skladno z datumi na koledarju. Organizator tekmovanja javi 

gostujočim ekipam in sodniku 14 dni pred tekmo čas in lokacijo. Možen je dogovor o 

spremembi lokacije in časa tekmovanja v soglasju z vsemi. Za ekipna prvenstva štartnine ni.  

Zmaga klub, ki zbere največ točk na vseh štirih kolih ekipnega prvenstva Slovenije 

(štejejo točke največ 5 tekmovalcev). 

 

 

Ekipno prvenstvo Slovenije za ženske: 
 

Ekipno prvenstvo Slovenije je sestavljeno iz 4. kol. 

Ekipa šteje 3 članice ne glede na starost in kategorijo. 

V rezultat se štejeta dva (a) najboljša dosežka, lahko tudi manj. 

Tekmovanje se izvaja istočasno z Ekipnim prvenstvom za moške. 

Olimpijski biatlon se točkuje po veljavnih Sinclair tablicah za obdobje 2017 – 2020. 

Tekmovanja se izvajajo skladno s pravili IWF v nedeljo ob 10 uri, tehtanje pa 8:45 do 09:45, 

skladno z datumi na koledarju. Organizator tekmovanja javi gostujočim ekipam in sodniku 14 

dni pred tekmo čas in lokacijo. Možen je dogovor o spremembi lokacije in časa tekmovanja v 

soglasju z vsemi. Za ekipna prvenstva štartnine ni. 

Zmaga klub, ki zbere največ točk na vseh štirih kolih ekipnega prvenstva Slovenije 

(štejejo točke največ 2 tekmovalk). 

 
Potek tekmovanja: 10.00 predstavitev ekip, čez 5 min začetek ženske poteg, nato moški poteg. 

10 min pavze med disciplinama. Nato ženske sunek in moški sunek. 
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Odprto Pokalno tekmovanje Slovenije: 
 
Organizira se ena (1) Pokalna tekma. 

Število tekmovalcev ni omejeno. Tekmuje se posamično glede na Sinlair točke. Olimpijski 

biatlon se točkuje po veljavnih Sinclair tablicah za obdobje 2017 – 2020. Količnik za kadete 

in mladince je v pripravi. 

Štartnina znaša 10 € na tekmovalca in se plača organizatorju en teden pred začetkom 

tekmovanja. 

Obvestilo o Novoletnem turnirju in poziv za prijave tekmovalcev izda sekretar ZODUS 

najmanj 21 dni pred tekmovanjem. Klubi nastopajoče tekmovalce prijavijo po priimkih in 

biatlonih najmanj 14 dni pred tekmovanjem. Prijave se zbira na uradni mail ZODUS. 

Sredstva za medalje in osebje zagotovi ZODUS, organizator zagotovi tehnične pogoje za 

izvedbo tekmovanja. 

7 dni pred začetkom tekmovanja se določi točen urnik po skupinah. 

 
Pokale se podeljuje za prva tri mesta za posamično uvrstitev po Sinclair točkah: 

- moška konkurenca absolutno 

- ženska konkurenca absolutno 

 

 

Državno prvenstvo Slovenije za člane: 
 

Na DP člani lahko tekmujejo vsi tekmovalci starejši od letnika 2008. 
Štartnina znaša 30 € na tekmovalca in se plača organizatorju en teden pred začetkom 

tekmovanja. 

Pristojbina za doping test 10 € na tekmovalca se plača ZODUS en teden pred začetkom 

tekmovanja. 

Tekmovalec, ki en teden pred tekmovanjem nima poravnane prijavnine in doping fee, ne more 

nastopati na DP. 

Obvestilo o DP in poziv za prijave tekmovalcev izda sekretar ZODUS 3 mesece pred 

tekmovanjem. Klubi pošljejo predprijavo po priimkih in kategorijah dva meseca pred 

tekmovanjem. Rok za finalno prijavo je en mesec pred tekmovanjem. Prijave se zbira na 

uradni mail ZODUS. 

Sredstva za medalje in osebje zagotovi ZODUS, organizator zagotovi tehnične pogoje za 

izvedbo tekmovanja. 

7 dni pred začetkom tekmovanja se določi točen urnik po skupinah. 

 

Pogoj za nastop na DP člani je pridobljen certifikat WADA: https://adel.wada-ama.org/ 

ki ga tekmovalec prinese s seboj ali prej pošlje na uradni mail ZODUS. 

 

Državno prvenstvo Slovenije za kadete in mladince: 
 
Na DP kateti lahko nastopajo tekmovalci do letnika 2006. 

Na DP mladinci lahko nastopajo tekmovalci do letnika 2003. 
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Štartnina znaša 20 € na tekmovalca in se plača organizatorju en teden pred začetkom 

tekmovanja. 

Tekmovalec, ki en teden pred tekmovanjem nima poravnane prijavnine, ne more nastopati na 

DP. 

Obvestilo o DP in poziv za prijave tekmovalcev izda sekretar ZODUS 3 mesece pred 

tekmovanjem. Klubi pošljejo predprijavo po priimkih in kategorijah dva meseca pred 

tekmovanjem. Rok za finalno prijavo je en mesec pred tekmovanjem. Prijave se zbira na 

uradni mail ZODUS. 

Sredstva za medalje in osebje zagotovi ZODUS, organizator zagotovi tehnične pogoje za 

izvedbo tekmovanja. 

7 dni pred začetkom tekmovanja se določi točen urnik po skupinah. 

 
Pogoj za nastop na DP kadeti in mladinci je pridobljen certifikat WADA: 

https://adel.wada-ama.org/ 

ki ga tekmovalec prinese s seboj ali prej pošlje na uradni mail ZODUS. 

 

 

Novoletni turnir 
Število tekmovalcev ni omejeno. Olimpijski biatlon se točkuje po veljavnih Sinclair tablicah 

za obdobje 2017 – 2020. 

Štartnina znaša 10 € na tekmovalca in se plača organizatorju en teden pred začetkom 

tekmovanja. 

Obvestilo o Novoletnem turnirju in poziv za prijave tekmovalcev izda sekretar ZODUS 

najmanj 21 dni pred tekmovanjem. Klubi nastopajoče tekmovalce prijavijo po priimkih in 

biatlonih najmanj 14 dni pred tekmovanjem. Prijave se zbira na uradni mail ZODUS. 

Sredstva za medalje in osebje zagotovi ZODUS, organizator zagotovi tehnične pogoje za 

izvedbo tekmovanja. 

7 dni pred začetkom tekmovanja se določi točen urnik po skupinah. 

 
Medalje se podeljuje za prva tri mesta za posamično uvrstitev po sinclair točkah: 

- moška konkurenca absolutno 

- ženska konkurenca absolutno 

 
 

Kriteriji za nastop na mednarodnih tekmovanjih: 
 

Sinclair normativ za nastop na vseh mednarodnih tekmovanjih 

 

 Svetovno prvenstvo Evropsko prvenstvo Mednarodna tekmovanja 

 moški ženske moški ženske moški ženske 

Kadeti 290 190 270 170 260 160 

Mladinci 320 220 300 200 290 190 

Člani 360 260 340 240 320 220 

 

Pogoj za nastop na mednarodnih tekmovanjih: 

- dosežen normativ 
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- tekoče finančno stanje ZODUS  glede na namensko prejeta sredstva s strani MIZŠ in 

Fundacije za šport (IO kot dober gospodar sprejme sklep o nastopu ekipe na vseh 

mednarodnih tekmovanjih). 

- Tekmovalec z največ doseženimi Sinclair točkami ima prednost pri izboru 

- Odprt račun ADAMS in vnešene Whereabouts-e 

 

Normativ s Sinclair točkami mora biti dosežen najkasneje 4 mesece pred izvedbo 

mednarodnega tekmovanja. 

 

V kolikor nobeden od tekmovalcev v mlajših starostnih kategorijah (kadeti in mladinci) ne 

dosega normativa za nastop na mednarodnih  tekmovanjih, lahko IO kot dober gospodar 

nastop na mednarodnem tekmovanju perspektivnemu tekmovalcu s sklepom odobri.  

 

Manjša tekmovanja po Evropi se pošilja perspektivne mlade tekmovalce. Poišče in dopolnjuje 

se seznam možnih tekmovanj v bližini Slovenije. 

 

Vsi člani v primeru, da dobijo oz. najdejo kakšno primerno tekmo, se posreduje naprej in IO 

odloči glede udeležbe. 

 

 

Pokali za nastope: 
Ekipno državno prvenstvo:    1., 2. in 3. mesto ekipno 

 

Pokal Slovenije:    1., 2. in 3. mesto absolutno moški in ženske 

 

Najboljši posamezniki v tekočem letu: 

- najboljši kadet, mladinec in član, 

- najboljša kadetinja, mladinka in članica. 

Štejejo trije najboljši rezultati v tekmovalnem letu do vključno 30. novembra, vključno z 

vsemi mednarodnimi in domačimi nastopi podprtimi z uradnim zapisnikom tekmovanja. 

 

Točkovanje se opravi za vsakega po Sinclairju za tri (3) najboljše nastope. 

Razglasitev najboljših in podelitev priznanj posameznikom se izvede po končanem 

Novoletnem turnirju. 

 

 

Medalje za nastope: 
Državno prvenstvo:   za 1., 2. in 3. mesto po težnostnih kategorijah 

 

Novoletni turnir:   za 1., 2. in 3. mesto v moški in ženski konkurenci absolutno 

Sponzorska nagrada 

 

Registracije novih članov: pristojbina znaša 10 EUR na kandidata in se nakaže na TR 

ZODUS. 

 

PRESTOPNI ROK JE JUNIJA IN DECEMBRA. 
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Članarine: 
Letna klubska članarina v ZODUS znaša 100 EUR (začne veljati s Članarino za leto 

2024). 

 

Članarino je potrebno poravnati do 28.02. Klubu (in vsem njegovim tekmovalcem), ki v tem 

roku ne poravna članarine, se prepove nastopanje na uradnih tekmovanjih ZODUS. 

 

Dokaz o plačilu klubske članarine je od banke potrjen plačilni nalog. 

 

 

 

Rekordi:  
Članski državni rekord  se prizna na tekmi, kjer sodijo trije (3) sodniki. DR mora biti naveden 

v zapisniku tekmovanja. 

Za postavitev državnega rekorda v mlajših sekcijah je dovolj sojenje enega (1) sodnika.  

Rekorde usklajuje Sekretar ZODUS. Sekretar ZODUS vnaša rezultate za najboljše 

posameznike in ekipe redno po tekmovanjih in so na ogled na internet strani ZODUS, vnaša 

tudi predloge za kategorizacijo v portal »sport360«. 

 

 

 

Pošta: 
Medsebojna klubska pisna komunikacija: elektronska pošta in navadna pošta se upoštevajo 

kot uradni dokument. 

 

 

 

Sodniki na tekmovanjih: 
Ekipno prvenstvo Slovenije:  1 sodnik, ni domačin 

Pokalno tekmovanje    3 sodniki, delegirani 

Državno prvenstvo člani:   3 sodniki, delegirani 

Državno prvenstvo mladinci:  3 sodniki, delegirani 

 

Sodniška taksa znaša 20 EUR za Ligo ZODUS, 10 EUR za DP in pokalna tekmovanja se 

zagotovi iz sredstev ZODUS. 

 

 

Usklajeno in soglasno potrjeno na Skupščini ZODUS dne, 28.01.2023. 

Predsednik ZODUS: 

 

Damjan Čanžek 


