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ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV 

OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

Staničeva 41/I.   

1000 Ljubljana 

 

Datum: 21.9.2020 

Zadeva: Vabilo na strelsko tekmovanje »Srečanje strelcev ZSČ 2020« 

 

Vabljeni na strelsko tekmovanje »Srečanje strelcev ZSČ 2020«, ki bo 10.10.2020 na strelskem poligonu Mlake 

pri Vipavi. Tokrat bo tekmovanje potekalo pod okriljem Amaterske Strelske Zveze Društev Slovenije, v 

organizaciji strelskih društev SČK in SK Livade. 

 

Program srečanja je sledeč: 

Prihod in registracija strelcev je 30 minut pred prvim terminom streljanja, skladno z izbiro termina pri 

registraciji. 

Prvi strel: 9:00  

Zadnji možni strel: 12:49  

Zaključek: 13:00.  

Zaradi situacije v povezavi s COVID-19 bo podelitev medalj opravljena naknadno, takoj ko bodo mogoča večja 

zbiranja oseb, rezultati bodo pa po tekmi objavljeni na strelskem portalu www.strelec.si 

Na podlagi trenutno veljavnih predpisov s področja obvladovanja COVID-19 potrebujemo pri prijavi dodatne 

kontaktne informacije, ki jih bomo hranili predpisan čas, ter jih nato izbrisali. Prijave se zbirajo preko spletnega 

obrazca na spodnji povezavi: 

https://forms.gle/3TSYnZLB5j7KK8rt7 
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Discipline: 

1. Ostrostrelna puška 100m: 3 streli v tekmovalno tarčo in neomejeno število strelov 
v poizkusno tarčo 

2. Ostrostrelna puška 300m: strelja se 20 strelov na tekmovalni razdalji, 5 strelov za 
korekcijo puške in 15 strelov za tekmovalni rezultat. Postopek pregleda tarče.: - 
najprej se na tarči prečrta 5 najslabših strelov, na to se prešteje število tekmovalnih 
strelov - v kolikor strelec ima 15 strelov gre v seštevek normalno, v kolikor je po 
odbitih 5-ih strelih tekmovalni seštevek manjši kot je 15 je strelec posledično po 
svoji napaki oškodovan in tukaj ne bo prištevka iz korekcijskih strelov. V kolikor je 
po odbitih 5-ih strelov tekmovalni seštevek večji kot 15 se mu za pravilno 
seštevanje odbije razlika do 15 strelov in sicer najboljši streli.  

3. Vojaška puška standard 100m: strelja se 20 strelov na tekmovalni razdalji, 5 strelov 
za korekcijo puške in 15 strelov za tekmovalni rezultat. Postopek pregleda tarče.: - 
najprej se na tarči prečrta 5 najslabših strelov, na to se prešteje število tekmovalnih 
strelov - v kolikor strelec ima 15 strelov gre v seštevek normalno, v kolikor je po 
odbitih 5-ih strelih tekmovalni seštevek manjši kot je 15 je strelec posledično po 
svoji napaki oškodovan in tukaj ne bo prištevka iz korekcijskih strelov. V kolikor je 
po odbitih 5-ih strelov tekmovalni seštevek večji kot 15 se mu za pravilno 
seštevanje odbije razlika do 15 strelov in sicer najboljši streli.  

4. Vojaška puška open 100m: strelja se 20 strelov na tekmovalni razdalji, 5 strelov za 
korekcijo puške in 15 strelov za tekmovalni rezultat. Postopek pregleda tarče.: - 
najprej se na tarči prečrta 5 najslabših strelov, na to se prešteje število tekmovalnih 
strelov - v kolikor strelec ima 15 strelov gre v seštevek normalno, v kolikor je po 
odbitih 5-ih strelih tekmovalni seštevek manjši kot je 15 je strelec posledično po 
svoji napaki oškodovan in tukaj ne bo prištevka iz korekcijskih strelov. V kolikor je 
po odbitih 5-ih strelov tekmovalni seštevek večji kot 15 se mu za pravilno 
seštevanje odbije razlika do 15 strelov in sicer najboljši streli.  

5. Pištola/revolver 25m: strelja se 20 strelov na tekmovalni razdalji, 5 strelov za 
korekcijo puške in 15 strelov za tekmovalni rezultat. Postopek pregleda tarče.: - 
najprej se na tarči prečrta 5 najslabših strelov, na to se prešteje število tekmovalnih 
strelov - v kolikor strelec ima 15 strelov gre v seštevek normalno, v kolikor je po 
odbitih 5-ih strelih tekmovalni seštevek manjši kot je 15 je strelec posledično po 
svoji napaki oškodovan in tukaj ne bo prištevka iz korekcijskih strelov. V kolikor je 
po odbitih 5-ih strelov tekmovalni seštevek večji kot 15 se mu za pravilno 
seštevanje odbije razlika do 15 strelov in sicer najboljši streli.  

6. MK puška odprti merek 50m: 15 strelov za oceno in neomejeno število za 
tekmovalni rezultat 

7. MK puška optika 50m: tarča ima 4 vrstice za obstrelit zgornja vrstica je namenjena 
za korekturo puške ali preizkusni streli - neomejeno število strelov, spodnje 3 so 
tekmovalne in gre en strel na vrstično tarčo. V kolikor je tarča prazna je seštevek 0, 
če je noter več kot en strel -najboljši strel se briše 

Pri prijavi strelcev velja omejitev in sicer največ 3 discipline na istem mestu (omejitev velja na strelskih linijah 

razdalje 100m in več). V primeru, da se tekmovalec prijavi na več kot 3 discipline, si pridržujemo pravico, da ga 

razporedimo v kategorije po izbiri organizatorja. 
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Strelci poskrbijo za svojo opremo in orožje. Hrana ni predvidena.  

Pristopnina za člane združenj in društev Zveze Slovenskih Častnikov znaša 10€ po strelcu, za nečlane pa 20€ in 

se plača ob registraciji. V kolikor je mogoče, vas prosimo, da štartnino poravnate na TRR, da zmanjšamo stike: 

STRELSKI ČASTNIŠKI KLUB LJUBLJANA 

Staničeva cesta 41, Ljubljana 

SI56 6100 0001 8863 161 

Opozarjamo vas na ustrezno zaščitno opremo ter upoštevanje varnostne razdalje ob registraciji. Na strelskih 

mestih bodo prav tako veljala dodatna pravila za zagotavljanje ustrezne razdalje med udeleženci. 

Vsi udeleženci morajo imeti ustrezne orožne listine. 

Organizacijska ekipa: 

PREDSEDNIK SREČANJA: major Borut ZAJEC 

 
GLAVNI SODNIK: Matjaž DEMŠAR 

 
ORGANIZACIJSKA IZVEDBA: Dominik MALJKOVIĆ 

 
ZAPISNIKAR: Lavra OMAN 
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