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ZADEVA: TEKMOVANJE V STRELJANJU S SERIJSKO ZRAČNO PUŠKO - VABILO 
 
IPA regionalni klub za Pomurje v sodelovanju z Občinsko strelsko zvezo Murska Sobota organizirata 
in vabita na tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško, ki bo dne 13. 3. 2014 s pričetkom ob 
9.00 uri v Murski Soboti.  
 
Na tekmovanju imajo pravico sodelovati vsi člani IPA iz Slovenije in tujine, vsi aktivni in upokojeni 
predstavniki MNZ in Policije, člani Sever ter člani sindikatov PSS in SPS. 
 
PODATKI O TEKMOVANJU: 
Kje: strelišče Občinske strelske zveze Murska Sobota, Mladinska 3 (preko hotela Diana) 
Datum: 13. 3. 2014 (četrtek) 
Predviden pričetek: 9.00 
Organizator: IPA skupina PP Murska Sobota 
Sistem tekmovanja: 40 strelov (po dva v 20 tarč) 
 
POTEK TEKMOVANJA 

 Predvideno število udeležencev: neomejeno. 

 Ekipo sestavljajo 3 tekmovalci (lahko mešano). 

 Rezultati se bodo vodili ločeno moški-ženske. 

 Strelja se v tarče R8 na razdalji 10 metrov. 

 Dovoljena je uporaba samo serijske zračne puške brez vsakega optičnega dodatka – diopter. 

 Puške in naboje imajo tekmovalci svoje, za tarče poskrbi organizator. 

 Tekmovalo se bo po pravilih Strelske zveze Slovenije, zadetki se bodo ocenjevali elektronsko, 
sodnike zagotovi organizator. 

 Vodje ekip prijavijo tekmovalce pred začetkom tekme, kasnejša menjava tekmovalcev ni možna. 

 Ekipa nastopi istočasno, žrebanje strelskih mest se opravi neposredno pred nastopom. 

 Strelja se po 40 nabojev - po dva zadetka v tarčo (20 tarč), čas streljanja 75 minut, število 
preizkusnih strelov neomejeno. 

 V kolikor bo prijavljenih več kot 14 ekip si organizator pridržuje pravico do spremembe, da se bo 
število strelov zmanjšalo na 20 nabojev - dva zadetka v tarčo (10 tarč), čas streljanja 45 minut, 
število preizkusnih strelov neomejeno. 

 Prve tri ekipe prejmejo pokale, prvi trije posamezniki/posameznice prejmejo kolajne. 

 Pravilno napisana pritožba se vloži največ 10 minut po objavi rezultatov na oglasni deski. 

 Vodje ekip in tekmovalci poskrbijo, da so tekmovalci na strelišču 30 minut pred začetkom tekme. 

 Čas nastopa posamezne ekipe bo določen po vseh prejetih prijavah, ekipe bodo o tem obveščene 
najkasneje do ponedeljka, 10. 3. 2014. 

 
Rok za prijavo na tekmovanje je 7. 3. 2014 do 12.00 ure. Prijava se pošlje po e-pošti na elektronski 
naslov tomislav.habulin@policija.si. V prijavi se navede ime ekipe, vodja in tekmovalci s kontaktno 
številko. Startnina na ekipo je 20 EUR, za posameznika pa 7 EUR in se nakaže organizatorju do roka 
prijave na TRR NLB d.d. Murska Sobota SI56 0249 6009 2367 197 (namen plačila: streljanje). 
 

Kontaktna oseba je Tomislav Habulin (041 318-293).  
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