SD »Obala-Koper« Vas v sodelovanju s Team-om Alpe-Adria, vabi na tretje (in hkrati zadnje v letošnjem letu)
v seriji strelskih ostrostrelskih tekmovanj za Ligo: »LEICA RANGEMASTER«, katera bo izvedena v Soboto,
dne 01.09.2012 na strelskem poligonu Bloška polica. Tekmovanje bo štelo tudi za točke Balkanske lige!
Tekmovalo se bo v naslednjih strelskih disciplinah:

1. Ostrostrelna puška - 100 m;
2. Ostrostrelna puška - 300 m;
3. Ostrostrelna puška - 500 m.
Prijave tekmovalcev bodo od 7.30 do 9.30 ure, začetek tekmovanja bo ob 8.00 uri.
Zaradi kakovosti izvedbe tekmovanja zamud ne moremo upoštevati. V slučaju slabega vremena se tekma prestavi na nov termin
(glede na razpoložljivost in odobritev uporabe terminov na streliščih SV), ki bo določen naknadno. Obvestilo bo v tem primeru
podano najmanj 24 ur pred predvidenim pričetkom tekmovanja na forumu: »Strelec.si«
Strelja se 25 min. na vseh strelskih disciplinah (20 strelov za rezultat + 5 min za probne strele), sledi cca 20 min. premora za menjavo
tarč in priprave naslednje serije strelcev, nato zopet tekmovalna serija. Čas streljanja in strelska mesta določi organizator in jih
tekmovalci sami ne spreminjajo.
Tekmovalec ima pravico nastopati v katerikoli izmed treh razpisanih disciplin. Prijavnina za eno kategorijo v vseh treh razdaljah
znaša 30€ in se poravna pred tekmovanjem, (v tem znesku je vštet tudi strošek za malico ter eno brezalkoholno pijačo). Tekmovalci si
orožje, strelivo, opremo za opazovanje zadetkov in ležalne podloge (»podmetače«) priskrbijo sami.
Pogoji za dolgocevna orožja: strelja se leže (izjema: invalidsko stanje pri katerem strelec takšnega položaja ne more zavzeti). Orožje
in oprema se bo razvrstila v naslednji dve strelski kategoriji:
- OPEN kategorija (brez posebnih omejitev – razen splošne omejitve opisane za vse kategorije orožja);

- Field/Target Rifle (F/TR).
V »F/TR« kategoriji so dovoljeni prednji nasloni tipa »bipod«, oz. nahrbtnik (puška ne sme sama držati smeri, oz. položaja proti tarči
in v nahrbtniku ne sme biti vstavljenih »rifle restov«), zadaj pa je dovoljena uporaba mehkega naslona (blazina, strelčeva dlan,…).
Dovoljena je uporaba naslednjih kalibrov: 7,62Nato (.308Win), 5.56Nato (.223Rem), 7,62x54R in 8X57IS. Drugih omejitev (recimo
omejitev uporabe optičnih naprav, teža orožja in optike, uporaba plinskih zavor,…) ni. Če je tekmovalec v dvomu o ustreznosti, oz.
primernosti orožja, opreme,… glede razpisane kategorije, naj po elektronski pošti kontaktira organizatorja tekmovanja na njegov
uradni e-mail naslov!
Pri puškah z optičnimi merki v kategoriji »OPEN« je dovoljena uporaba obeh naslonov, vendar med seboj ne smeta biti fizično
povezana. Spredaj je lahko trdi naslon (bipod, rifle rest, leseno stojalo,…), kateri ne sme držati same puške brez zadnjega naslona v
smeri tarče in zadaj je lahko mehek naslon (blazina, zajčja ušesa, strelčeva dlan/pest,…) uporaba monopoda zadaj ni dovoljena.
Orožje, naboji in ostala oprema strelca mora delovati varno.
Poizkusni streli se posebej strelcu ne kažejo, zato si je vsak tekmovalec (ali njegov opazovalec) dolžan priskrbeti svojo opremo za
opazovanje zadetkov – spektiv, dvogled,… Čas streljanja poizkusnih strelov se šteje v skupni tekmovalni čas 25min brez prekinitev
za prehod na tekmovalni del. Dovoljeno je streljanje »v parih« (strelec/opazovalec), vendar pri sporočanju zadetkov ne smejo motiti
drugih udeležencev tekmovanja.
Istočasno se bo streljalo na 100 in 300m, ob cca 11.00 uri (oz. ko končajo vsi tekmovalci na 100 in 300m) se bo premaknila strelska
linija nazaj in bo možno streljati samo še na 500m (strelja se v parih »shooter+spotter«, pari bodo strelska mesta na 500m izžrebali
direktno pred samim pričetkom streljanja na tej razdalji)! Razdalje so nazivne. Dejanske razdalje bodo zainteresiranim izmerjene na
kraju z daljinomerjem Leica Rangemaster 1600, ki ga poseduje organizator! Tekmovalci bodo razvrščeni tudi ekipno (seštevek
doseženih krogov iz vseh treh disciplin in sicer do najboljših treh tekmovalcev iz ekipe).
Za tekmovanje bo štelo dvajset zadetkov na tarči. Na 300 in 500m bodo preizkusne tarče posebej ločene od tekmovalnih, na 100m pa
je samo ena tarča z več tekmovalnimi in probnimi "šajbicami".

Strelci bodo informativno razvrščeni tudi »ekipno« in sicer ločeno v vsaki strelski kategoriji. Za ekipo lahko nastopijo največ štirje
strelci, za ekipno razvrstitev bodo pa šteli trije najboljši rezultati.
Kazni: za neupoštevanje navodil linijskega sodnika, motenje drugih strelcev, ali kakšno drugo nešportno vedenje sledi prvo opozorilo
sodnika (linijskega ali glavnega), drugo opozorilo pomeni odvzem dveh krogov pri rezultatu, tretje opozorilo pa pomeni izključitev
tekmovalca iz tekmovanja. Groba kršitev varnosti (obračanje orožja iz varne smeri proti drugim udeležencem tekmovanja,
nekontrolirana sprožitev v katero koli drugo smer razen proti tarčam tudi kamorkoli pred in po sodnikovem žvižgu za pričetek/konec
tekmovanja) je po presoji Linijskega sodnika lahko razlog za diskvalifikacijo strelca. Odločitev sodnika glede diskvalifikacije je
dokončna brez možnosti pritožbe s strani strelca, oz. njegovega zastopnika. V primeru, da bo na tarči več zadetkov in ne bo možno
razbrati, da zadetki niso bili izvedeni s strani drugega strelca, pa sam tekmovalec le teh sprotno ne bo zaznal in o tem že med
tekmovalno serijo ne bo obvestil linijskega sodnika) se strelcu odvzame toliko najboljših strelov, kolikor je preveč zadetkov na tarči
(to pomeni, da če je na tarči 22 lukenj enakega kalibra in se strelec ni pritožil linijskemu sodniku za strele, ki jih ni on storil, se le
temu odvzameta dva najboljša strela).
V ligi »Leica Rangemaster« pa bo zmagovalec mnogoboja (seštevek doseženih krogov na vseh treh razdaljah in iz vseh treh
organiziranih tekmovanj) v kategoriji »OPEN« prejel daljinomer Leica Rangemaster 1600, ki ga prispeva, oz. podarja spletna
trgovina http://www.hot-range.com/ .
Vrednost te nagrade, katero podarja glavni sponzor in upravitelj omenjene spletne strani - podjetje Promuc – Impact precision,
znaša 740,00 EUR.
Vsi registrirani tekmovalci bodo po končanem rednem tekmovalnem delu lahko brezplačno sodelovali, oz. se preizkusili v posebnem
ekshibicijskem streljanju, ki ga bo vzporedno z rednim tekmovanjem organiziral naš glavni sponzor, t.j. spletna trgovina
http://www.hot-range.com/ , katero upravlja že prej omenjeno podjetje Promuc – Impact precision .
POZOR: Liga »Hot-Range Las Vegas«
Omenjeno ligaško tekmovanje »Leica Rangemaster« pristopi k ligi »Hot-Range Las Vegas«, ki jo kot vzporedno strelsko tekmovanje
v Sloveniji organizira že omenjeni glavni sponzor.
Novost v letošnjem letu je tudi varovanje naših strelskih dogodkov. Za fizično varovanje izvedbe strelskega tekmovanja bo po
pogodbi skrbelo podjetje VARNOST Maribor d.d., ponudbo njihovih storitev in prodajne artikle pa najdete na njihovi spletni
povezavi:

http://www.varnost.si/
Nagrade ostalih sponzorjev se bodo razdelile med udeležence po koncu podelitve. Do nagrade je uporavičen samo izžrebani osebno,
če je na kraju ob času žreba. Če se izžrebani ne oglasi, se avtomatsko žreba novega, oz. drugega prejemnika te nagrade. Nagrade za
žrebanje so prispevali naslednji donatorji:

-

ARTEK d.o.o.: http://www.orozje.net/shop/scripts/default.asp
Optium d.o.o.: http://www.optics-trade.eu/shop/si/
N.delta Arms – Paraćin, Serbia: aran_bagdad@yahoo.com

Vaša vprašanja, ali predprijave za udeležbo na prvem strelskem tekmovanju lige Leica Rangemaster (katere so zaradi lažje
organizacije zelo zaželjene), ki bo - kot že rečeno - 01.09.2012 na strelskem vadbišču SV Bloška polica, pa nam lahko pošljete na
naš že poznani e-mail naslov:

alpeadria2011@gmail.com

VARNOST:
• Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem!
• Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni!
• Orožje mora biti obvezno vedno obrnjeno v varno smer! Razen med samim streljanjem, mora biti orožje vedno z odprtim zaklepom
oz. vidno zavarovano in brez vstavljenega okvirja!
• Na strelišču je obvezna uporaba zaščitnih sredstev!
• Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!
KOORDINATE STRELIŠČA:
45.758362
14.483328

Organizator tekmovanja:
SD Obala-Koper
&
ALPE-ADRIA Team

