Društvo ostrostrelcev v Ljubljani in trgovina Tarča razpisujeta tekmovanje

Liga Tarča jesen-zima 2018/2019
Strelsko tekmovanje obsega 6 mesečnih krogov od oktobra 2018 do marca 2019.
V vsakem od krogov lahko tekmovalec sodeluje s štirimi rezultati, ki jih
lahko odstreli po 1x tedensko od ponedeljka do petka, oziroma ob sobotah v
okviru strelskih srečanj Društva ostrostrelcev v Ljubljani na mestnem
strelišču v Ljubljani, Dolenjska cesta 11. Za skupni rezultat lige šteje do
pet najboljših mesečnih rezultatov.
Tekmovalne discipline
• Kratkocevno orožje velikega kalibra, odprti merki, 20 strelov:
- 1.(KCVK25) Pištola ali revolver VK, odprti merki, skupna dolžina
orožja do 60 cm, razdalja 25m, stoje brez naslona, enoročno ali
dvoročno, vsi kalibri s centralnim vžigom, tarča 2x ISSF (ø50 cm).
• Kratkocevno orožje malega kalibra, odprti merki, 20 strelov:
- 2.(KCMK25) Pištola ali revolver MK, odprti merki, skupna dolžina
orožja do 60 cm, razdalja 25m, stoje brez naslona, enoročno ali
dvoročno, vsi kalibri z robnim vžigom, tarča 2x ISSF (ø50 cm).
• Dolgocevno orožje velikega kalibra, open, 20 strelov:
- 3.(DCVKO) Puška VK, optika open, razdalja 100m, leže ali sede za
mizo, vsi kalibri s centralnim vžigom, teža do 10kg, nasloni:
spredaj open, zadaj mehki, tarča 10x FC-100.
• Dolgocevno orožje malega kalibra, open, 20 strelov:
- 4.(DCMKO) Puška MK, optika open, 50m, leže ali sede za mizo,
kaliber 22LR, teža do 10kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki,
tarča 20x FM-50.
Organizacija lige
Liga Tarča jesen-zima 2018/2019 je tekmovanje v preciznem streljanju z
dolgocevnim in kratkocevnim orožjem. V vseh disciplinah se strelja ena
serija v trajanju 30 minut. V tej seriji tekmovalec lahko izstreli poljubno
število poizkusnih strelov na eno ali več poizkusnih tarč in 20 tekmovalnih
strelov v eno ali več tarč za rezultat. V vseh disciplinah se tekmuje
posamično.
Celotna liga šteje 6 mesečnih tekmovalnih krogov in finalno tekmovanje, ki
bo štelo za dva mesečna kroga. Tekmovalec v posameznem krogu lahko nastopi
štirikrat oz. po enkrat tedensko, pri čemer mu za mesečni krog šteje najboljši
rezultat. Izjema je zadnji krog s finalnim tekmovanjem, v katerem šteje
najboljši od petih rezultatov. Po finalnem tekmovanju, ki bo predvidoma konec
marca 2019 in na katerem bo vsak tekmovalec pridobil rezultat za dva mesečna
kroga, bodo razglašeni skupni zmagovalci v vseh disciplinah lige.
Liga je odprtega tipa, kar pomeni, da v njej lahko sodeluje kdorkoli z
ustrezno orožno listino, ki strelcu omogoča samostojno uporabo strelišča.
Strelec lahko pridobi veljaven rezultat tudi v okviru strelskih srečanj
Društva ostrostrelcev v Ljubljani, v kolikor so na sporedu tekmovanja
discipline, ki so razpisane v ligi. V primeru, da sta na sporedu srečanja
kratkocevni disciplini VK pištola 25 m in VK revolver 25 m ločeni, šteje
rezultat, ki ga je strelec odstrelil prvega. Rezultati, pridobljeni na
strelskih srečanjih Društva ostrostrelcev v Ljubljani veljajo le v primerih,
ko strelec v tekočem tednu, za določeno disciplino še nima rezultata.

Rezultat, pridobljen na strelskem srečanju društva ne velja v primeru, ko
strelec ne poravna prijavnine za posamezen mesečni krog lige.
Finalno tekmovanje
Finalno tekmovanje bo poleg rednega poizkusa za zadnji mesečni krog, štelo
tudi kot samostojen rezultat dodatnega mesečnega kroga. To pomeni, da bo
nastop na finalnem tekmovanju vsem tekmovalcem prinesel veljaven rezultat za
dva mesečna kroga.
Poizkusni streli
Vse discipline imajo neomejeno število strelov v eno ali več poizkusnih tarč.
Čas za poizkusne strele ni posebej določen in je del skupnega tekmovalnega
časa posamezne serije.
Tekmovalne serije
Vse tekmovalne serije trajajo 30 minut. V tem času ima strelec na voljo 20
strelov za rezultat v eno ali več tekmovalnih tarč in neomejeno število
poizkusnih strelov na eno ali več poizkusnih tarč.
Prijave
Prijave so možne v odpiralnem času trgovine Tarča, kjer strelec prevzame
poizkusne in ožigosane tekmovalne tarče. Strelec lahko izven odpiralnega časa
trgovine Tarča prevzame poizkusne in ožigosane tekmovalne tarče tudi v pisarni
strelišča, kjer lahko odstreljene tarče tudi odda.
Prijavnina
Prijavnina za mesečni krog lige (4 tedenski krogi):
Za člane društva ostrostrelcev v Ljubljani:
20€ za eno disciplino
30€ za vse discipline
Za nečlane društva ostrostrelcev v Ljubljani:
35€ za eno disciplino
45€ za vse discipline
Vsi zneski vključujejo 22% DDV. Strošek strelišča je vračunan.
Rezultati
Ocenjevanje tarč in objava aktualnih rezultatov se vrši enkrat tedensko.
Aktualni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski Društva ostrostrelcev v
Ljubljani in na portalu strelec.si. V kolikor se strelec z objavljenim
rezultatom ne strinja, lahko ob plačilu kavcije v višini 10€ vloži pritožbo
v roku 24ur po objavi rezultatov. Pritožbena komisija bo tarče še enkrat
pregledala in v primeru neupravičene pritožbe kavcijo zadržala. Na odločitve
pritožbene komisije oz. objavljene rezultate po preteku 72 ur pritožbe niso
več možne, vsi rezultati pa postanejo uradni.
Priznanja
Po zaključku finalnega tekmovanja lige konec marca 2019, se podelijo priznanja
za prva tri mesta vsake izmed tekmovalnih disciplin. Tekmovalec ima veljaven
rezultat lige, če sodeluje v vsaj enem mesečnem krogu, za skupen rezultat
lige pa mu šteje do pet najboljših mesečnih krogov od skupno šestih, pri

čemer nastop na finalnem tekmovanju strelcu prinese rezultat za dva kroga.
Med vse prisotne tekmovalce z veljavnim rezultatom lige, bodo z žrebom
razdeljene nagrade sponzorjev. Tekmovalec si bo v vsakem mesečnem krogu,
pridobil po en žeton za vsako disciplino v kateri bo nastopil. Žreb žetonov
bo po zaključku podelitve priznanj med prisotne razdelil nagrade sponzorjev.
Že izžrebani tekmovalec ne more biti ponovno izžreban.
Varnost
Strelci morajo upoštevati vsa pravila varnosti na strelišču in sami poskrbeti
za zaščito vida in sluha.
Manipulacija z orožjem je možna le na strelski liniji in v varni coni, v
kateri pa ni dovoljena manipulacija s strelivom. Morebitni strelec, ki teh
pravil ne bi upošteval, oz. za katerega bi upravljalec strelišča ocenil, da
s svojim psiho-fizičnim stanjem ogroža sebe in druge, bo odstranjen iz
strelišča.
Informacije
Vse informacije v zvezi s tekmovanjem dobite na telefonih 041/787 557(Muc),
041/703 796 (Marko) ali 070/806 178 (Tarča), oz. preko elektronske pošte
tarcadoo@gmail.com.
V imenu organizatorjev in sponzorjev, vljudno vabljeni.
V Ljubljani, 7.10.2017
Tarča d.o.o.
Jurij Cigler, Direktor

