organiziramo
DOBRODELNO STRELSKO TEKMO V PRECIZNEM STRELJANJU:

»TEKMA za DAVIDA«

dne 24.11.2018, ob 08.00 na strelišču Mlake pri Vipavi

POMAGAJMO DAVIDU DO NUJNO POTREBNIH FIZIOTERAPIJ,
USPEŠNEGA POOPERATIVNEGA OKREVANJA IN VESELEGA OTROŠTVA!

Našemu prijatelju, strelcu, štabnemu vodniku Tomažu Kandaretu in njegovi soprogi Sanji, sta se v
26. tednu nosečnosti rodila sinova David in Jan. Ob rojstvu sta tehtala le 1060 grama in 1070 grama
ter statistično gledano imela le 2% možnosti da preživita. Jan jo je odnesel brez posledic in
normalno napredoval, medtem pa so Davidu, prezgodnje rojstvo in hude možganske krvavitve
pustile cerebralno paralizo druge stopnje. Od rojstva naprej je obiskoval fizioterapije in
rehabilitacije v URI Soča v Ljubljani ter se ob srčni mamici in očku boril ter do danes veliko
napredoval.
Kot prvi najmlajši otrok v UKC Ljubljana, bo novembra letos prestal zahtevno operacijo hrbtenice.
Po tem posegu David ne bo imel več bolečin in zategovanja mišic.
Potreboval bo dve letno po-operativno rehabilitacijo in aktivno fizioterapijo, oziroma 10 do 15 ur
tedensko, ki pa mu jo ZZZS ne pokrije v celoti. Starša sta prisiljena poiskati dodatne samoplačniške
terapije. Cena ene terapije je 45 evrov, kar na mesec znaša tudi do 900 evrov.
Na pobudo članov strelskih društev in klubov ter same vojske in drugih organizacij smo se odločili,
da pomagamo družini v stiski in zberemo čim več prostovoljnih prispevkov za Davidovo okrevanje.

Zveza Slovenskih Častnikov Ljubljana, Strelski klub Livade/Club di tiro Livade Izola,
Športno društvo Studeno in upravitelj spletne strani »STRELEC.SI« prirejajo strelsko
tekmovanje v preciznem streljanju dne 24.11.2018 (sobota) na strelišču in vadbišču Slovenske
vojske Mlake pri Vipavi.
POGOJI UDELEŽBE:
• Obvezna predhodna prijava na e-naslov sdlivade@gmail.com, ali na GSM 040 438 914. Ob
prijavi navedete tri ali več disciplin za tekmovalni rezultat.
• VIŠINA DOBRODELNEGA PRISPEVEKA POSAMEZNIKA JE PO LASTNIH
ZMOŽNOSTIH.
• Rok za prijavo 22.11.2018 19:00. Dodatne informacije dobite na zgoraj navedeni GSM
številki.
• Vabilo organizatorja je vstopnica v varovano območje in dovoljenje za nastop.
• Strelec mora sam poskrbet za svojo strelsko opremo.
POTEK TEKMOVANJA:
• 08:00 – 08:45 potrditev prijave in priprava po strelskih mestih in razpredelnici
• 08:45 – 09:00 preverjanje in pričetek tekmovalnega časa
• 13:30 – do preklica odhod v prostor ob strelišču na razglasitev ter zaključek tekmovanja
REZULTATI:
• Tarče se pregledujejo sproti
• Tarče se ne postavljajo na ogled, po koncu tekmovanja se oddajo tekmovalcem
• 20 min po objavi rezultatov ima strelec čas za pritožbo
• Po 20-ih minutah so rezultati uradni in ni možnosti pritožb
• Objava rezultatov na Strelec.si
STRELSKE DISCIPLINE:
1. 100 m ostrostrelna puška, dovoljen naslon spredaj-zadaj, 10 strelov za rezultat in
neomejeno število za poizkus
2. 300 m ostrostrelna puška, dovoljen naslon spredaj-zadaj, 10 strelov za rezultat in
neomejeno število za poizkus
3. 100 m vojaška puška odprti merek, brez naslona, 15 strelov skupaj – šteje 10 najboljših za
rezultat
4. 50 m MK puška, optika dovoljen naslon spredaj-zadaj, 10 strelov za rezultat in neomejeno
število za poizkus
5. 50 m MK puška, odprti merek, brez naslona, 10 strelov za rezultat in neomejeno število za
poizkus
Za individualni trening bo omogočeno streljanje s kratkocevnim orožjem, ki pa ne bo štelo za
rezultat.
Z namenom čim višjega izkupička zbrane pomoči in znižanju stroškov, se nagrad ne bo
podeljevalo.

Hvala vsem, ki se boste odločili,
da pomagate malemu Davidu!
Direktor tekme
Tomaž Jamnik

Ali se to lahko zgodi meni, ne? Meni ne,
sem starejši, kaj pa moj otrok? Ali se to
lahko zgodi mojemu otroku? Ja, njemu se
to lahko zgodi. Kdo bo njemu pomagal?
Ali delam prav, ko nekomu pomagam?
Verjamem da ja, to bo pokazal čas.
Malke

