Društvo Ostrostrelcev Slovenije in koordinacija strelskih društev, ki se
ukvarjajo z ostrostrelskim športom, vabita člane strelskih zvez v Sloveniji
na tretji krog serije tekmovanj

Slovenska Ostrostrelska Liga Optics Trade 2021
ki bo na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu v soboto 31.7.2021 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.

• 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. Kaliber: 22LR.

Dodatne discipline:
• Ostrostrelna puška Open rifle (OR)100 m, 20 strelov
Puška VK, optika open, 100m leže, teža puške do 10 Kg.
Nasloni: spredaj open, zadaj mehki. Kalibri: vsi kalibri s centralnim vžigom do 8mm.
Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni.

• Pištola VK (VP)25 m, 20 strelov
Pištola VK, odprti merki, 25m stoje dvoročno ali enoročno.
Nasloni: brez naslona. Kalibri: vsi kalibri s centralnim vžigom.
Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni.

• Revolver VK (VP)25 m, 20 strelov
Revolver VK, odprti merki, 25m stoje dvoročno ali enoročno.
Nasloni: brez naslona. Kalibri: vsi kalibri s centralnim vžigom.
Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni.

Tekmovanje šteje za razvrstitev Slovenske Ostrostrelske Lige Optics Trade
2021 in za rang lestvico ostrostrelcev.
Zaradi omejene kapacitete strelišča so prijave za posameznega strelca
omejene na največ tri discipline, izvedeno pa bo največ 10 serij.
Tekmovanje bo potekalo po sistemu mikročasovnice, kjer imajo predprijavljeni
strelci možnost izbire okvirnega termina nastopa. Vse strelce zato pozivamo,
da nam po elektronski 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. Serije bodo potekale v parih; za vse
strelce najprej 100 in nato 300m. Vsak strelec tako praviloma ostane na
liniji po dve seriji. Predviden začetek prve serije je ob 9:00, predviden
začetek tretje serije ob 10:00, pete serije ob 11:00 itn. Predprijavljeni
strelec se mora zglasiti na strelišču najmanj 30 min. pred predvidenim
nastopom. V kolikor tega ne stori, bomo njegovo strelsko mesto zapolnili z
drugim strelcem, njega pa umestili v kasnejši termin.
V skladu s pravilnikom lige, mora organizator vsem sodelujočim strelcem v
tekmovalni konkurenci zagotoviti enake ali primerljive pogoje strelskega
mesta in nadzora zadetkov, zato uporaba individualnih kamer ni dovoljena, se
pa trudimo, da bomo v bodoče zagotovili pokritje vseh tarč z video nadzorom
zadetkov.
Glavni pokrovitelj, podjetje Optics Trade d.o.o., bo po zaključku
tekmovalnega dela organiziralo shoot-off tekmovanje, na katerem imajo

pravico nastopa vsi strelci, ki so nastopili v tekmovalni konkurenci. Vsak
strelec bo imel na voljo en strel stoje, brez naslona na razdalji 100m v
tarčo za 300m. Pogoj je obvezna uporaba ene od pušk velikega kalibra, s
katero je nastopil v tekmovalni konkurenci. V kolikor je srelec v tekmovalni
konkurenci nastopil samo z puško malega kalibra karatkocevnim orožjem, si za
shoot-off lahko ustrezno puško izposodi. Podjetje Optics Trade d.o.o., bo
trem najboljšim podelilo vrednostne bone za nakup blaga iz prodajnega
programa podjetja, v vrednostih 150, 100 in 50€.
V skladu z novim vladnim odlokom je udeležba na dogodku možna izključno za
sebe, ki izpolnjujejo enega od pogojev PCT. Ti pogoji so:
1.Dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa na virus SARS-CoV-2,
ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
2.Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo
od prejema:
• drugega odmerka cepiva Pfizer najmanj 7 dni,
• Moderne, Sputnika, CoronaVaca ali Sinopharma najmanj 14 dni,
• prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni,
odmerka cepiva Janssen najmanj 14 dni,
• drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te
točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke,
po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega
v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva
proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega
odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca
Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni
(štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.
3.Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni,
razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev.
4. Potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka
simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali se je v obdobju, ki ni daljše
od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka
simptomov, cepila z enim odmerkom cepiva iz 2. točke tega odstavka, kjer se
zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.
To ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 15 let.
Odgovornost za izpolnjevanje določil vladnega odloka je na strani
organizatorja, zato v primeru, da nimate veljavnega potrdila o cepljenju ali
prebolevnosti, poskrbite za testiranje v četrtek 29.7.2021 popoldan ali
petek 30.7.2021, sicer vaša UDELEŽBA NA DOGODKU NE BO MOGOČA.
Vse informacije v zvezi s tekmovanjem dobite na telefonih 041 290 850 (Miran)
in 041 787 557 (Jurij).
V imenu Društva Ostrostrelcev Slovenije in podjetja Optics Trade d.o.o. vljudno
vabljeni.
V Kamniku, 25.7.2021
Miran Šmarčan
Vodja tekmovanja

