SD PS Slovenska Bistrica in koordinacija strelskih društev, ki se ukvarjajo
z ostrostrelskim športom, vabita člane strelskih zvez v Sloveniji na peti
krog slovenske ostrostrelske lige

SOL 2020
ki bo na strelišču Velenik pri Slovenski Bistrici v soboto 3.10.2020 z
začetkom ob 9. uri.
Tekmovalne discipline
• Ostrostrelna puška Target rifle (TR)300 m, 20 strelov
Puška VK, optika open, 300m leže, teža puške do 8,25 Kg skupaj z optiko in nogicami.
Nasloni: spredaj nogice, zadaj mehki. Kalibri: 5,56x45/223Rem, 7,62x51/308Win.
Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni.

• Ostrostrelna puška Open rifle (OR)300 m, 20 strelov
Puška VK, optika open, 300m leže, teža puške do 10 Kg.
Nasloni: spredaj open, zadaj mehki. Kalibri: vsi kalibri s centralnim vžigom do 8mm.
Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni.

Tekmovanje šteje za razvrstitev nove Slovenske Ostrostrelske Lige in za rang
lestvico ostrostrelcev.
Tekmovanje bo potekalo po sistemu mikročasovnice, kjer imajo predprijavljeni
strelci možnost izbire termina nastopa. Vse strelce zato pozivamo, da nam po
elektonski pošti info@hot-range.com sporočijo, v katerih disciplinah želijo
nastopiti in okvirno v katerem času. Prav tako naprošamo vse strelce, da nam
pošljejo izpolnjen obrazec s potrebnimi podatki o orožju, s katerim bodo
nastopili in kontaktnimi podatki v skladu z uredbo o preprečevanju okužbe s
Covid 19. V skladu z uredbo, bomo podatke hranili mesec dni.
Zaradi omejitev strelišča na le 5 strelskih mest, bomo tokrat tekmovali samo
v dveh disciplinah na 300m. Vsi strelci, ki bodo prijavljeni v obeh
disciplinah, bodo obe disciplini odstrelili eno za drugo.
Predviden začetek prve serije je ob 9:00. Zaradi verjetnih zaostritev pravil
druženja, bo podelitev priznanj opravljeno na daljavo oz. po pošti, vse
sodelujoče pa naprošamo, da se po nepotrebnem ne zadržujejo na strelišču in
zapustijo prizorišče takoj ko zaključijo s streljanjem oz. fotografirajo
svoji tarči.
Zaradi razmer, s katerimi se soočamo smo se odločili, da prilagodimo del
pravilnika, ki določa rok za pritožbo in objavo začasnih rezultatov. Strelcu
bo tako omogočeno fotografiranje tarče, rok za pritožbe, pa se podaljša na
24ur od objave začasnih rezultatov.
Vse sodelujoče prav tako pozivamo, da se dosledno držijo priporočil NIJZ o
vzdrževanju medosebne razdalje oz. uporabe mask, ko to ni mogoče. Več o
potrebnih ukrepih si preberite na: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019ncov
Vse informacije v zvezi s tekmovanjem dobite na telefonu 041/535052 (Jani).
V imenu organizatorja in sponzorjev, vljudno vabljeni.
V Slovenki Bistrici, 27.9.2020
Potočnik Zvonko
Vodja tekmovanja

