
PRAVILNIK O TOČKOVANJU TEKMOVANJ ZA RANG LESTVICO 

IN UVRSTITVI TEKMOVALCA V REPREZENTANCE SABLJAŠKE 

ZVEZE SLOVENIJE 

 Na rang lestvico Sabljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) se lahko kvalificira vsak 

tekmovalec, ki ima urejeno registracijo pri SZS in urejene licence za tekočo tekmovalno 

sezono. 

 Točkuje se skupno 8 tekem. Od tega je 6 obveznih s tekmovalnega koledarja SZS (v razmerju 

najmanj dve domači tekmi in najmanj tri tekme s koledarja FIE ali EFC), 2 pa sta izbirni. 

 Tekmovalni koledar za prihajajočo sezono Tehnični direktor (v nadaljevanju TD) pripravi do 

31.8. in ga predloži v potrditev IO-ju.  

 V primeru, da tekmovalec nastopi v več starostnih kategorijah oz. orožjih (za katere izpolnjuje 

predpisane pogoje) v istem dnevu, se za lahko vsak posamičen končni rezultat točkuje za 

ustrezno rang lestvico. 

 Točke pridobljene na posameznem tekmovanju se štejejo za rang lestvico do izvedbe iste 

tekme naslednje leto, oziroma, če do izvedbe tekme ne pride, največ 1 leto. 

 Poročila s tekmovanj je potrebno poslati TD v roku 14 dni po udeležbi na tekmovanju, sicer 

točke niso štete za rang lestvico. 

Izbirne tekme: 

 Se lahko upoštevajo tekmovanja FIE in EFC ter tekmovanja, ki so uvrščena na uradne 

koledarje nacionalnih sabljaških zvez organizatork, ki morajo hkrati biti članice FIE 

 Izjema so tekmovanja t.i. odprtega tipa, kjer skupaj tekmuje več starostnih skupin (kadeti, 

mladinci in člani), odličja pa se podelijo ločeno za različne starostne kategoriji. Tovrstna 

tekmovanja ne morejo biti izbirne tekme, ki štejejo za rang lestvico.  

 

Formula za izračun točk: 

(št.tekmovalcev−doseženo mesto+1)

št.tekmovalcev
 x koeficient = število točk za rang lestvico 

 

Koeficient: 

 Mednarodna tekmovanja = 100 

 Domači tekmovanja in državno prvenstvo = 150 

 ECC, Satelit, Mediteransko prvenstvo, Univerzijada, U23 = 300 

 Svetovno prvenstvo, Evropsko prvenstvo, FIE A, FIE GP, EP U23 = 400 

 

Državne reprezentance (SP, EP): 

 Za uvrstitev v A državno reprezentanco mora tekmovalec doseči najmanj 500 točk. Za 

uvrstitev v B državno reprezentanco pa najmanj 300 točk. 

 V primeru, da mejo 500 točk (oz. 300 v primeru B reprezentance) doseže več kandidatov kot 

je v reprezentanci mest, imajo prednost kandidati z večjim številom doseženih točk. 

Izjemoma lahko IO, na predlog TD, odloči drugače. 



 Če tekmovalci A reprezentance ne zapolnijo vseh mest v reprezentanci, jih lahko dopolnijo 

tekmovalci B reprezentance. 

 Reprezentanco za SP, EP, OI-kvalifikacije, UNI, MI določi UO vsaj 1 mesec pred začetkom 

tekmovanja. 

 Tekmovalci A reprezentance so sofinancirani s strani SZS na podlagi Pravilnika o povračilu 

stroškov, tekmovalci B reprezentance do sofinanciranja niso upravičeni. Izjemoma, v primeru 

izjemnega rezultata, lahko IO na predlog TD, reprezentantu B odobri izredno sofinanciranje. 


