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PRAVILA TEKMOVANJA 
 

 
1. Pravico do nastopa na strelskem tekmovanju imajo : 
 
- člani občinskih, območnih in interesnih združenj slovenskih častnikov, 
- pripadniki stalne in vojne sestave Slovenske vojske ter drugi delavci MORS, 
- pripadniki Slovenske policije, 
- člani DOMOLJUBNIH IN VETERANSKIH ZDRUŽENJ VKJUČENIH V  (KoDVOS), 
- člani strelskih društev in klubov ter 
- člani lovskih družin.  
 
 
2. Ekipam in posameznikom bo podeljeno: 
- prvim trem ekipam bodo podeljeni pokali, članom ekip pa medalje, 
- prvim trem posameznikom bodo podeljene medalje ter 
- prvim trem ženskam bodo podeljene posebne nagrade 
 
 
3. Razpored tekmovanja : 
 
Sobota dne,15. 10. 2016 
08.00 – Pričetek tekmovanja 
15.30 – 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  4x10, 
- 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  4x8 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 g  za športne pištole in 1360 g za vse ostale, 
- pred začetkom serije je strelec dolžan predložiti orožje sodniku v pregled. 
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5. Prijavnina 
 
Prijavnina za tekmovalca znaša 15,00 €  (45,00 € za ekipo), kar zajema delno 
pokritje stroškov organizacije tekmovanja, malico, 1x brezalkoholno pijačo. 
Prijavnino nakažete na TRR  ZSČ Trbovlje, Gabrsko 73, 1420 Trbovlje, št.: 02330-
0012305808 (kopijo obvezno predložiti ob vpisu). 
 
Prijavnino za posameznike in ekipe SOVENSKE VOJSKE in policije krije Zveza 
slovenskih častnikov. Strelivo za tekmovanje si zagotovi vsak tekmovalec sam. 
Za posamezne tekmovalce ZSČ in ekipe ZSČ pa strelivo 9x19 mm zagotovi 
organizator. 

 
 

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: soper.bojan@gmail.com, najkasneje 
do petka, 7. oktobra 2016. 
 
NA PODLAGI PRIJAV BO IZDELANA MIKROČASOVNICA  TEKMOVANJA.  
 
Tekmovalci se morajo prijaviti in biti fizično prisotni na strelišču najkasneje 
ENO uro pred nastopom po mikročasovnici, ki boste prejeli najkasneje do 
srede, 12. oktobra 2016. 
 
 
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. 


