Podjetje Rangemaster d.o.o. v sodelovanju z Društvom ostrostrelcev v
Ljubljani razpisuje tekmovanje

Liga Redding - Rangemaster 900
Strelsko tekmovanje obsega 6 krogov od oktobra 2018 do marca 2019.
Tekmovanja bodo organizirana na mestnem strelišču v Ljubljani, Dolenjska
cesta 11. Prvo tekmovanje bo v soboto 27.10.2017 z začetkom ob 9:30.
Generalni pokrovitelj lige je podjetje Redding-Hunter Inc., ki prispeva
glavno nagrado za zmagovalca v disciplini Pištola/revolver VK 100 m.
Pravilnik Lige Rangemaster 900:
Tekmovalne discipline
• Pištola velikega kalibra 25 m, odprti merki, 30 strelov:
- 1.(PVK25) Pištola VK, odprti merki, dolžina cevi do 153 mm,
kompenzator odsuna ni dovoljen, razdalja 25m, stoje brez naslona,
enoročno ali dvoročno, vsi kalibri s centralnim vžigom, tarča 3x
ISSF (ø50 cm).
• Revolver velikega kalibra 25 m, odprti merki, 30 strelov:
- 2.(RVK25) Revolver VK, odprti merki, dolžina cevi do 153 mm,
kompenzator odsuna ni dovoljen, razdalja 25m, stoje brez naslona,
enoročno ali dvoročno, vsi kalibri s centralnim vžigom, tarča 3x
ISSF (ø50 cm).
• Pištola/revolver velikega kalibra 100 m, odprti merki, 30 strelov:
- 3.(KVK100) Pištola/revolver VK, odprti merki, dolžina cevi do 300
mm, kompenzator odsuna ni dovoljen, razdalja 100m, stoje brez
naslona, enoročno ali dvoročno, vsi kalibri s centralnim vžigom,
tarča 1x ø100 cm.
• Kombinacija Pištola in Revolver velikega kalibra 25m:
- 4.(PRVK25) Seštevek rezultatov obeh disciplin na razdalji 25 m,
skupno 60 strelov.
Organizacija lige
Liga Rangemaster 900 je tekmovanje v preciznem streljanju s kratkocevnim
orožjem. V vseh disciplinah se streljajo poizkusne serije v trajanju 5 minut
in 3 tekmovalne serije po 10 strelov v trajanju 8 minut. Seštevek obeh
disciplin daje rezultat v kombinaciji. V vseh disciplinah se tekmuje
posamično.
Celotna liga šteje 6+1 tekmovalnih krogov. Rezultat šestega finalnega
tekmovanja šteje za dva kroga. Na finalnem tekmovanju, ki bo predvidoma v
marcu 2019, bodo razglašeni skupni zmagovalci v vseh disciplinah lige. Za
skupni rezultat lige tako šteje do pet najboljši rezultatov od največ sedmih.
Finalno tekmovanje
Finalno tekmovanje bo poleg rednega šestega kroga, štelo tudi kot samostojen
rezultat dodatnega kroga. To pomeni, da bo nastop na finalnem tekmovanju vsem
tekmovalcem prinesel veljaven rezultat za dva kroga.
Priprava pred poizkusno serijo
Pred poizkusno serijo je pet minutni čas za pripravo strelca, ki začne teči
od poziva sodnika na strelska mesta. Po preteku časa za pripravo sodnik z
ukazom odredi 30 sekund za polnjenje orožja.
Poizkusni streli
Poizkusna serija je omejena na pet strelov v času petih minut. Vse poizkusne
serije se začnejo in končajo na ukaz sodnika. V disciplini Pištola/revolver

100m se tako poizkusni, kot tekmovalni streli streljajo v isto tarčo, po
zaključku poizkusne serije, pa se poizkusni streli označijo s kontrastnimi
nalepkami.
Tekmovalne serije
Vse tekmovalne serije trajajo po 3x 8 minut. V tem času ima strelec na voljo
10 strelov za rezultat v eno od treh tekmovalnih tarč, oz. v eno tarčo na
razdalji 100m. Po vsaki seriji desetih strelov na 25 m. se strelcu zamenja
tekmovalno tarčo, v tem času se strelec umakne s strelskega mesta. Vse serije
se začnejo in končajo na ukaz sodnika. Pred vsako tekmovalno serijo sodnik z
ukazom odredi 30 sekund za polnjenje orožja. Sodnik z ukazom začne 8 minutno
serijo in napove čas 2 minuti, 1 minuto in po potrebi 10 sekund do zaključka
serije. Strel po znaku za zaključek serije, strelcu proceduralno odbije
najboljši strel v tarči.
Rezultati
Ocenjevanje tarč in objava začasnih rezultatov se vrši sproti. V primeru
izenačenih rezultatov šteje najprej prednost v številu strogih centrov, nato
številu zadetih desetk in boljšem rezultatu v zadnji tarči. V kolikor strelec
po preteku 30 minut od objave na začasne rezultate nima pripomb, vsi objavljeni
rezultati postanejo uradni. Vsi uradni rezultati so dokončni, pritožbe na
objavljene uradne rezultate pa niso več možne.
Prijave
Prijave na dan tekmovanja so možne od 8:30 do 11:30 ure. Prijavnina za vsako
od tekmovanj znaša 25€ za vse discipline.
Priznanja
Po zaključku vsakega od tekmovanj se podelijo medalje za prva tri mesta v treh
samostojnih disciplinah. Strelcem v kombinaciji so do 15. mesta na voljo
praktične nagrade sponzorjev na način, da najbolje uvrščeni strelec po
rezultatu v kombinacij prvi izbira željeno nagrado.
Po zaključku finalnega tekmovanja lige, se podelijo pokali za prva tri mesta
vsake izmed tekmovalnih disciplin celotne lige. Tekmovalec ima veljaven
rezultat lige, če sodeluje v vsaj enem krogu, za skupen rezultat lige pa mu
šteje do pet najboljših rezultatov posameznih krogov, pri čemer nastop na
finalnem tekmovanju strelcu prinese rezultat za dva kroga.
Glavna nagrada, bon za nakup izdelkov Redding v vrednosti 300€ bo podeljena
zmagovalcu lige v disciplini: Pištola/revolver VK 100 m.
Druga in tretja nagrada sta namenjeni najboljšim v disciplinah Pištola VK 25m
in Revolver VK 25m.
Najboljši* v disciplini Pištola VK 25m dobi komplet vrhunskih matric:
Redding Premium Handgun Die Set - 9MM Luger #66172 v vrednosti 253€.
Najboljši** v disciplini Revolver VK 25m dobi komplet vrhunskih matric:
Redding Premium Handgun Die Set - 38 Spec/357 Mag #66184 v vrednosti 226€.
*V kolikor je najboljši v disciplini Pištola VK 25m že osvojil glavno nagrado,
dobi nagrado v tej disciplini drugi najboljši.
**V kolikor je najboljši v disciplini Revolver VK 25m že osvojil katero od
nagrad, dobi nagrado najboljši v tej disciplini, ki nagrade še ni osvojil v
prejšnjih disciplinah.
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 telefonu 041/787557(Muc), oz.
preko elektronske pošte muc@rangemaster.si.
V imenu organizatorja in sponzorjev, vljudno vabljeni.
V Beogradu, 20.10.2018
Rangemaster d.o.o.
Jurij Cigler, Direktor

