Skladno z letnim programom dela Zveze slovenskih častnikov za leto 2012
in
ob počastitvi 21. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, 21. obletnici izgona
zadnjega vojaka JA iz Slovenije ter 22. obletnici MSNZ

PREDSEDSTVO
ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

RAZPISUJE
15. odprto državno prvenstvo ZSČ Slovenije
v preciznem streljanju s pištolo velikega kalibra
6 x 10 strelov
“ TRBOVLJE - 2012 ”
ki bo potekalo v soboto, 29. septembra 2012

na strelišču Agnez - Ojstro v Trbovljah

POKROVITELJ TEKMOVANJA IN
PREDSEDNIK ČASTNEGA ODBORA JE

brigadir mag. Dobran BOŽIČ
Načelnik Generalštaba Slovenske vojske
in
gospod Vili Treven – župan občine Trbovlje
gospod Miran Jerič – župan občine Hrastnik
gospod Aleš Berger – direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik
gospod Franc Blaznek – direktor Termoelektrarne Trbovlje

-1-

Organizacijski odbor za operativno izvedbo tekmovanja imenuje predsedstvo Zveze
slovenskih častnikov v naslednji sestavi:
Predsednik:
Podpredsednik:
Člani:

Bojan ŠOPER
Janko LJUBIČ
Gorazd HAFNER
Andrej ZDOVC
Rudolf SENČAR
Miran FRELIH

Predsednik ZSČ Trbovlje
Sekretar Zveze slovenskih častnikov
Predsednik ZSČ Hrastnik
Sekretar ZSČ Trbovlje
Vodja za precizno streljanje
Strelski sodnik

Vse dodatne informacije glede pogojev tekmovanja in drugih vprašanj lahko dobite na
sedežu Zveze slovenskih častnikov, Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana, po tel. št.: 01/24-10260 (Janko LJUBIČ),ali na GSM: 041/727 945 (Bojan ŠOPER).

PREDSEDNIK
Albin GUTMAN
generalpodpolkovnik
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PRAVILA TEKMOVANJA

1. Pravico do nastopa na strelskem tekmovanju imajo :
- člani občinskih in območnih združenj slovenskih častnikov
- pripadniki stalne in vojne sestave Slovenske vojske ter drugi delavci MORS
- pripadniki Slovenske policije
- člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo
- člani Združenja Sever
- člani strelskih društev in klubov
- člani lovskih družin
- bivši pripadniki TO RS
- člani VSO

-

2. Ekipam in posameznikom bo podeljeno :
prvim trem ekipam bodo podeljeni pokali, članom ekip pa medalje,
prvim trem posameznikom bodo podeljene medalje.

3. Razpored tekmovanja :
08.45 – Otvoritev in pozdravni nagovor
09.00 – Pričetek tekmovanja
14.00 – Podelitev priznanj

4. Pravila tekmovanja
-

tekmovanje se izvaja po pravilniku SZS,
razdalja do tarče je 25 m,
tarča 50 x 50 cm za pištolo,
poizkusnih strelov je 5, za oceno 6x10,
poizkusni streli se izvajajo na posebno tarčo in se zalepijo, po potrebi zamenjajo,
za oceno se strelja na novo tarčo,
čas streljanja za poizkusne strele je 5 minut, za oceno 6x10 minut,
strelec strelja stoje, drža pištole je prosta (enoročna ali dvoročna),
tekmovanje je ekipno in posamezno,
ekipa šteje 3 člane ne glede na spol,
rezultati posameznikov se seštevajo za ekipno uvrstitev,
vsak tekmovalec lahko strelja samo za eno ekipo, v nasprotnem primeru sta obe ekipi
diskvalificirani,
v primeru, da tekmovalec iz neupravičenih razlogov streljanje ponovi, se diskvalificira,
strelja se s polavtomatskimi pištolami velikega kalibra (7,62 – 9 mm),
orožja s kompenzatorjem ni dovoljeno uporabljati,
dolžina cevi na orožju ne sme presegati 153 mm,
razdalja med prednjim in zadnjim merkom ne sme presegati 220 mm,
teža proženja je lahko minimalno 1000 gr. za športne pištole in 1360 gr. za vse ostale,
pred začetkom serije je strelec dolžan predložiti orožje sodniku v pregled.
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5. Prijavnina
Prijavnina za tekmovalca znaša 25,00 € (75,00 € za ekipo), kar zajema vse stroške
organizacije tekmovanja, malico, 1x brezalkoholno pijačo.
Prijavnino lahko nakažete na TRR ZSČ Trbovlje, Gabrsko 73, 1420 Trbovlje, št.: 023300012305808 (kopijo obvezno predložiti ob vpisu), ali jo poravnate neposredno pred
tekmovanjem, najkasneje do 8.30 ure.
6. Ostali napotki
Prijava ekip in posameznikov je obvezna ! Ekipa ali posameznik lahko prijavnico, ki
je v prilogi razpisa, dostavi po pošti na naslov: ZSČ Trbovlje, Gabrsko 73, 1420
Trbovlje, ali na e-mail: andrej.zdovc@rth.si, najkasneje tri dni pred tekmovanjem.
Strelska mesta bodo določena glede na vrstni red prijav.
Tekmovalci se morajo prijaviti in biti fizično prisotni na strelišču najkasneje do 08.30
ure, v nasprotnem primeru ne morejo nastopati !

Organizator si pridržuje pravico spremembe teh pravil neposredno pred
tekmovanjem, v kolikor se pokažejo upravičeni razlogi.
VSAK TEKMOVALEC STRELJA IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST !

Strelski pozdrav !

PREDSEDNIK
Organizacijskega odbora
major Bojan ŠOPER l.r.

-4-

PRIJAVA

15. ODP ZSČ V STRELJANJU S PIŠTOLO VK – 29. 9.2011

EKIPA / SD (IME IN KRAJ):

……………………………………………………………............

1.STRELEC(PRIIMEK IN IME) :

……………………………………………………………………

2.STRELEC(PRIIMEK IN IME) :

……………………………………………………………………

3.STRELEC(PRIIMEK IN IME) :

……………………………………………………………………

EKIPA / SD (IME IN KRAJ):

……………………………………………………………..........

1.STRELEC(PRIIMEK IN IME) :

…………………………………………………………………...

2.STRELEC(PRIIMEK IN IME) :

…………………………………………………………………...

3.STRELEC(PRIIMEK IN IME) :

…………………………………………………………………..

POSAMEZNIK(PRIIMEK IN IME) : ………………………………………………………………..
POSAMEZNIK(PRIIMEK IN IME) : ………………………………………………………………..

Kraj in datum : ………………………

Podpis vodje ekipe : ………………………
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