Koordinacija strelskih društev, ki se ukvarjajo z ostrostrelskim športom, v
sodelovanju z glavnim sponzorjem, podjetjem Optics Trade d.o.o. objavlja
pravilnik serije tekmovanj

Slovenska Ostrostrelska Liga Optics Trade 2021
Organizacija tekmovanja:
Slovenska Ostrostrelska Liga Optics Trade 2021 (SOL-2021) je serija tekmovanj
v streljanju z ostrostrelno puško, ki bodo izvedena v letu 2021. Tekmovanja
SOL-2021 se bodo odvijala v okviru strelskih dogodkov, ki jih bodo
organizirala društva, sodelujoča v koordinaciji strelskih društev, ki se
ukvarjajo z ostrostrelskim športom. H koordinaciji lahko pristopi katero koli
strelsko društvo, ki goji veščine ostrostrelskega športa oz. ima potrebne
vire za organizacijo ali pomoč pri organizaciji strelskega tekmovanja na
razdalji 300m ali več. Organizator posameznega strelskega dogodka, ki šteje
za točkovanje lige, mora vsakemu strelcu omogočiti fotografiranje tekmovalne
tarče v najkrajšem možnem času in možnost pritožbe na začasne rezultate v
roku 24 ur od njihove objave.
Tekmovalni pogoji:
Pravico do sodelovanja v SOL-2021 imajo vsi strelci, ki so državljani
Republike Slovenije, so člani ene izmed strelskih zvez v RS, posedujejo
orožno listino, ki strelcu omogoča samostojno uporabo strelišča in imajo
orožje, ki ustreza tehničnim kriterijem tekmovalnih disciplin. Na posameznem
tekmovanju v okviru SOL-2021 lahko natopijo tudi strelci, ki niso državljani
RS, vendar le ti ne sodelujejo v skupni razvrstitvi lige. Strelci, katerih
orožje ne ustreza tehničnim kriterijem razpisanih disciplin lahko nastopijo,
vendar izven tekmovalne konkurence. V primeru, da strelišče zaradi omejitev
ne dopušča nastopa vseh prijavljenih strelcev, imajo prednost strelci,
katerih orožje izpolnjuje tehnične kriterije razpisanih disciplin.
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. Tarča: F-300. 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 kalibra 8mm.
Tarča:F-300. Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni.
• MK Ostrostrelna puška Mini Open rifle (MOR)100 m, 20 strelov
Puška MK, optika open, 100m leže, teža puške do 8 Kg. Nasloni: spredaj open,
zadaj mehki. Kalibri: 22LR. Tarča: F-100.
Tekmovalni sistem:
Tekmovanja Lige SOL-2021 so lahko bodisi samostojni strelski dogodki, bodisi
tekmovanja znotraj večjih strelskih dogodkov, ki jih organizirajo društva, ki
so pristopila h koordinaciji strelskih društev, ki se ukvarjajo z
ostrostrelskim športom. Za vodenje rezultatov lige poskrbi koordinacija.
Tekmovanja bodo organizirana preko celotne sezone na streliščih, ki omogočajo
streljanje na razdalji 300m. Razpis za posamezno tekmovanje bo praviloma
objavljen najmanj 8 dni pred posameznim tekmovanjem.
Strelci bodo imeli na razpolago eno ali več poizkusnih tarč in 10 ali 20
tekmovalnih tarč na razdalji 100m oz. eno ali več tekmovalnih tarč na
razdalji 300m.
Organizator posameznega tekmovanja, ki šteje za točkovanje lige, mora vsem
strelcem omogočiti enake ali primerljive tehnične pogoje opreme strelskega
mesta in nadzora zadetkov.

Točkovanje lige:
Seštevek zadetih krogov se za razvrstitev lige pretvori v točke, ki odražajo
delež zadetih krogov v % glede na zmagovalca v posamezni disciplini, ki za
zmago prejme 100 točk. V celotni ligi je predvidenih najmanj tri in največ 12
tekmovalnih krogov. Za skupni rezultat lige štejejo 2/3 najboljših
rezultatov, liga pa je veljavna, ča so izvedena najmanj 3 tekmovanja.
(3=2, 4=3, 5=3, 6=4, 7=5, 8=5, 9=6, 10=7, 11=7, 12=8).
Priznanja:
Priznanja v okviru Lige SOL-2021 se za prva tri mesta vsake izmed disciplin
podelijo na zaključnem dogodku, oz. na daljavo, če razmere ne dopuščajo
organizacije zaključnega dogodka. Priznanja v okviru posameznega kroga lige
se ne podeljujejo, lahko pa organizator poskrbi za priznanja v okviru
posameznega strelskega dogodka.
Shoot Off:
Predstavnik glavnega sponzorja, bo po zaključku tekmovalnega dela organiziral
tekmovanje v posebni disciplini, v kateri lahko sodelujejo vsi strelci, ki so
nastopili v tekmovalni konkurenci. Pravila posebne discipline, način
tekmovanja in nagradni sklad, ki ga prispeva sponzor, bodo objavljeni skupaj
z razpisom posameznega kroga lige.
Prijavnina:
Prijavnine za sodelovanje v Ligi SOL-2021 ni, posamezen organizator
strelskega dogodka določi kotizacijo, ki je potrebna za izvedbo tekmovanja.
Varnost:
Strelci morajo upoštevati vsa pravila varnosti na strelišču po pravilniku
ICFRA in dosledno upoštevati varnostni protokol posameznega strelišča.
Manipulacija s strelivom je možna le na strelski liniji, manipulacija z
orožjem pa le preko sodnika. Morebitni strelec ali obiskovalec, ki teh pravil
ne bi upošteval, oz. za katerega bi organizator ocenil, da s svojim psihofizičnim stanjem ogroža sebe in druge, bo odstranjen iz strelišča. Strelci
morajo upoštevati priporočila NIJZ o vzdrževanju medosebne razdalje oz.
uporabe mask, v skladu s trenutno veljavnimi ukrepi. Več o potrebnih ukrepih
si preberite na: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.
Prav tako morajo strelci ob prijavi predložiti kontaktne podatke v skladu z
veljavno uredbo o preprečevanju okužbe s Covid 19.
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