RAZPIS
Strelsko društvo Veteran Bloke

prireja v soboto, dne 10.10.2009

Tekmo v natančnem streljanju
Tekmovanje bo potekalo na strelišču Bloška Polica.
Prijave tekmovalcev bodo od 8.00 do 9.30 ure, začetek tekmovanja bo ob 10.00 uri.
Zaradi kakovosti izvedbe tekmovanja, zamud ne moremo upoštevati.
Serije streljanja se začenjajo ob 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, itd... Strelja se 20 min. na vseh disciplinah
naenkrat, sledi 20 min. premora za menjavo tarč in pripravo naslednjih strelcev, nato spet streljanje.
Čas streljanja in strelska mesta določi organizator in jih tekmovalci sami ne spreminjajo.
Prijavnina za posameznega strelca znaša 20 €. V prijavnini so všteti stroški organizacije, nagrad, ter
topla malica in ena pijača. Tekmovalec ima pravico nastopati v vseh razpisanih disciplinah. Prijavnina
se poravna pred tekmovanjem. Tekmovalci si orožje in strelivo priskrbijo sami.

VARNOST
Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem!
Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji
in varnostni coni!
Orožje mora biti obvezno vedno obrnjeno v varno smer! Razen med samim streljanjem,
mora biti orožje vedno z odprtim zaklepom oz. vidno zavarovano in brez vstavljenega okvirja!
Sodniki lahko zaradi varnostnih razlogov po svoji presoji opozorijo ali diskvalificirajo
tekmovalca! Pritožb na te odločitve se ne upošteva!
Na strelišču je obvezna uporaba zaščitnih sredstev!
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

1/3

Pravila tekmovanja po posameznih disciplinah:
1. PIŠTOLA VELIKEGA KALIBRA
Tekmuje se s kratkocevnim polavtomatskim orožjem s strelivom na centralni vžig. Optične namerilne
naprave niso dovoljene.
Strelja se na razdalji 25 metrov.
Čas streljanja je omejen na 20 minut.
Strelja se do 5 poskusnih strelov in 10 strelov za rezultat.
Strelja se stoje, drža orožja je poljubna.
2. REVOLVER VELIKEGA KALIBRA
Tekmuje se z revolverskim orožjem s strelivom na centralni vžig. Optične namerilne naprave niso
dovoljene.
Tekmovalni pogoji so enaki kot pri kategoriji pištola velikega kalibra.
3. MK PUŠKA Z ODPRTIMI MERKI
Tekmuje se z dolgocevnim orožjem, kalibra .22 z robnim vžigom, z odprtimi merki. Diopterski merki
niso dovoljeni.
Strelja se na razdalji 50 metrov.
Čas streljanja je omejen na 20 minut.
Strelja se do 5 poskusnih strelov in 10 strelov za rezultat.
Tekmovalec strelja iz ležečega položaja, s prednjim naslonom.
4. MK PUŠKA Z OPTIČNO NAMERILNO NAPRAVO
Tekmuje se z dolgocevnim orožjem, kalibra . 22 z robnim vžigom, z optično namerilno napravo.
Tekmovalni pogoji so enaki kot pri kategoriji MK puška z odprtimi merki.
5. VOJAŠKA PUŠKA
Tekmuje se z dolgocevnim orožjem, kalibra najmanj 5,56 mm in največ 8,6 mm. Dovoljeni so tipi
orožja, ki se trenutno ali so se v preteklosti uporabljali v vojaške namene. Optične namerilne naprave
niso dovoljene. Predelave orožja niso dovoljene, razen manjših izjem, ki ne vplivajo na funkcionalnost
orožja. O ustreznosti orožja odloča sodnik.
Strelja se na razdalji 100 metrov.
Čas streljanja je omejen na 20 minut.
Strelja se do 5 poskusnih strelov in 10 strelov za rezultat.
Tekmovalec strelja iz ležečega položaja s prednjim naslonom.
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6. OSTROSTRELNA PUŠKA Z OPTIČNO NAMERILNO NAPRAVO
Tekmuje se z dolgocevnim orožjem, kalibra najmanj 5,56 mm in največ 8,6 mm. Kompenzatorji in
plinske zavore so dovoljeni, vendar tekmovalci s takšnim orožjem streljajo skupaj, ločeno od ostalih.
Strelja se na razdalji 300 metrov.
Čas streljanja je omejen na 20 minut.
Strelja se do 5 poskusnih strelov in 10 strelov za rezultat.
Tekmovalec strelja iz ležečega položaja s prednjim naslonom.
SPLOŠNO
Velja za dolgocevna orožja: Zadnji naslon ni dovoljen. Zadnji del orožja se v nobeni točki ne sme
dotikati podlage ali tal, lahko pa se podloži z nestrelno roko. Uporaba posebne opreme, kot je strelski
jopič, strelska rokavica, strelski pas in podobno, ni dovoljena.
Velja za vsa orožja: Pri vseh disciplinah velja, da se poskusne strele in strele za oceno strelja v isto
tarčo, brez vmesnega lepljenja tarč. Za oceno se upošteva toliko najboljših zadetkov kot je za
posamezno disciplino določeno, ostalih zadetkov se ne upošteva oz. se štejejo kot poskusni. V tarči
mora biti največ toliko zadetkov, kot je skupno poskusnih strelov in strelov za oceno. V primeru
večjega števila zadetkov se odšteje ustrezno število najboljših strelov.
Če se zgodi napaka glede streljanja napačne tarče, je strelec dolžan takoj po napačnem strelu
sporočiti sodniku svojo napako ali napako drugega strelca. Po končanem streljanju oz. menjavi tarč,
sodnik napake razreši po svoji presoji.
Na strelni liniji so lahko samo strelci ki trenutno streljajo ali se pripravljajo na streljanje. Sotekmovalci
in gledalci morajo biti od strelske linije oddaljeni vsaj 5 m oz. kakor označi organizator. Le-ti med
streljanjem ne smejo z govorjenjem ali kako drugače motiti tekmovalcev.

Vsi tekmovalci ki tekmujejo tudi v disciplini ostrostrelna puška, bodo najprej streljali v tej disciplini,
vkolikor bo za to prostor na strelski liniji oz. čim prej ko bo to mogoče.
Najboljšim tekmovalcem bodo podeljene medalje in diplome.

Bloke, 24.9.2009

3/3

