Polzela, 21.3.2021

Razpis liga Benchrest Polzela 2021

Vabimo vas da se udeležite lige Benchrest Polzela 20201 v streljanju z malo
kalibrsko puško po pravilih WRABF/ERABSF.
Liga je sestavljena iz 8 zaporednih kol, za skupni rezultat pa bo štel seštevek 6
najboljših rezultatov lige, razen če bomo zaradi omejite primorani ligo predčasno
zaključiti se bo število kol zmanjšalo.
Termini lige so sledeči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolo 10.4.2021
Kolo 22.5.2021
Kolo 26.6.2021
Kolo 10.7.2021
Kolo 24.7.2021
Kolo 21.8.2021
Kolo 11.9.2021
Kolo 2.10.2021

Tekmovanja se bodo odvijala na strelišču Strelskega društva Polzela, na Polzeli
(koordinate https://goo.gl/maps/yKXGqk7xhZC2) , z uradnim pričetkom ob 8.00 uri.
Pregled in tehtanje orožja od 8:00 dalje , pričetek prve serije ob 8:30.
V vsakem kolu se bomo pomerili v kategoriji Heavy Varmint (repetirna ali eno strelna
mk puška do 6,8 kg), 2x po 25 strelov za oceno, neomejeno število poizkusnih
strelov, serije so 20 minutne.
Če bo zadostno število prijav za kategorijo Light Varmint (minimalno 5 strelcev) bomo
organizirali tudi kategorijo Light Varmint (repetirna ali eno strelna mk puška do 4,762
kg), 2x po 25 strelov za oceno, neomejeno število poizkusnih strelov, serije so 20
minutne.
Tekmovalci morajo poznati in so dolžni upoštevati vsa pravila varnosti in zaščite.
Organizator tekme bo ob neupoštevanju le - teh prekinil tekmovanje in prepovedal

nadaljnje sodelovanje vsem, ki ne upoštevajo varnostnih in zaščitnih pravil ter ne
bodo vzpostavili zahtevano stanje.
Spore in ostala odprta vprašanja na tekmovanju, rešuje komisija. Pritožbe na
objavljene rezultate se sprejemajo 30 minut po objavi le teh, posamična pritožba se
plača 10 EUR. V kolikor je pritožba utemeljena se denar vrne.
Za vsako kolo bodo obvezne pred prijave, da se pripravijo mikročasovnice. Prijave se
zbirajo na zs ali email: info@sdpolzela.si. Za vsako kolo bo na voljo hladna pijača,
za prva tri mesta pa bodo podeljene kolajne in praktične nagrade, na koncu 8. kola
pa se podelijo pokali za prva tri mesta skupnega rezultata vsake kategorije.
V času omejitev strelce prosimo da se spoštujejo veljavna priporočila s strani NIJZ, v
času tekmovanja so obvezne zaščitne maske prav tako je potrebno upoštevati
varnostno razdaljo 1.5m.
Vsi strelci ki ne nastopajo v trenutni seriji, prosim da se ne nahajajo v notranjih
prostorih strelišča, se pravi da se v notranjem prostoru strelišča hkrati nahaja samo 6
strelcev in sodnika, ostali pa na prostem na parkirišču pred streliščem.

Sponzor lige je trgovina Artek iz Rimiskih Toplic in je za nagrade lige namenil 10,000
kos municije v kalibru 22lr.

Strelski pozdrav!

Predsednik Strelskega društva Polzela
Ribič Davor

