Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V
STRELJANJU
VODJA TEKMOVANJA: Franc CUGELJ, 041 850 558, franc.cugelj@gmail.com
LOKACIJA TEKMOVANJA: Strelišče Trebnje
PRIJAVE TEKMOVALCEV: Zaradi računalniškega vodenja tekmovanja nam poleg poimenskih
seznamov, ki jih morate oddati na dan tekmovanja, pošljite še podatke tekmovalcev do
ponedeljka, 27. 5. 2018, na e naslov: franc.cugelj@gmail.com. Podatki (v wordu ali excelu) naj
vsebujejo ime in priimek tekmovalca ter podjetje, brez ostalih osebnih podatkov.
1. PRAVILA TEKMOVANJA
- Tekmuje se v moški in ženski konkurenci.
- Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci/ke in ena rezerva.
- Vrstni red tekmovanja v moški konkurenci bo po izžrebanem vrstnem redu, v ženski konkurenci
pa v obrnjenem vrstnem redu žreba.
- Tekmovanje bo potekalo na 10 mestnem strelišču.
- Strelja se 5 poskusnih strelov + 10 strelov za oceno v času 10 minut, po 5 strelov v tarčo.
- Strelja se s puško serijske izdelave z izhodno hitrostjo do 195m/s v tarče R-8.
- Puške prinesejo tekmovalci s sabo. Možna bo tudi izposoja pušk na samem strelišču.
- Ekipa mora biti na strelišču vsaj 15 minut pred časom, ki ji bo določen z urnikom.
- Sprememba posameznih članov ekipe bo možna tudi pred samim tekmovanjem.
- Vrstni red tekmovalnih ekip se določi na podlagi doseženega števila krogov. Seštevajo se
krogi vseh treh članov ekipe.
- Zmaga ekipa z največjim številom doseženih krogov. V primeru enakega števila krogov je
višje uvrščena ekipa z večjim seštevkom krogov zadnje serije.
- Strelja se v skladu s pravili Strelske zveze Slovenije za serijsko zračno puško.
- Iz pravilnika SZS je izvzeta uporaba strelske oprema - to so:
 strelski jopič,
 strelske hlače,
 strelski čevlji,
 strelske rokavic,
 strelska očala.
Uporaba navedene opreme je na tekmovanju prepovedana zaradi zagotovitve enakih pogojev za
vse tekmovalce.
- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
2. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
3. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.
Vodja tekmovanja
Franc CUGELJ

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

