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RAZPIS
STRELSKEGA TEKMOVANJA
“FIVE SHOT OPEN III”
1. PROGRAM TEKMOVANJA
1.1 ORGANIZATOR TEKMOVANJA
Strelsko društvo FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor.
1.2 ČAS TEKMOVANJA – 1.10.2018 do 26.10.2018
Ø 1.10.2018 do 25.10.2018 (ponedeljek – sobota), med 17.00 in 19.00 uro;
Ø 26.10.2018 med 15.00 in 17.00 uro.
Drugi termini v dogovoru z organizatorjem.
1.3 LOKACIJA TEKMOVANJA
Civilno strelišče ŠRC “RA-TA-TA…”, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor.
1.4 GLAVNA NAGRADA - ŽREBANJE
Bon v vrednosti 500,00 Eur, katero je zagotovilo podjetje MCK, d.o.o., Nova vas pri Markovcih 103,
2281 Markovci.

2. PRAVILA TEKMOVANJA
2.1 DISCIPLINA
Tekmuje se v disciplini precizno streljanje - kratkocevno orožje.
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2.2 OROŽJE
Strelja se s kratkocevnim orožjem - prosta izbira, kaliber 7,65 mm - 11,43 mm.
Dovoljene so samo odprte namerilne naprave. Optične, zrcalne, namerilne naprave z laserskim
žarkom, elektronsko projecirano točko, itd. so prepovedane. Spektivi so dovoljeni.
2.3 STRELIVO
Pri vrsti streliva ni omejitve.
2.4 TARČA IN POTEK STRELJANJA
Uporablja se tarča R50. Cena tarče je 5 EUR in jo tekmovalec kupi in plača pred streljanjem,
neposredno pri organizatorju. Pri številu kupljenih tarč in pri izbiri termina streljanja ni omejitve. Ob
nakupu tarče se izpolnita dva kupona z isto številko, od katerega se eden izroči tekmovalcu, drugi pa
se v prisotnosti tekmovalca odloži v za to namenjen predmet (ustrezno varovan), kjer se nahaja do
žrebanja.
Pri nakupu tarče mora tekmovalec predložiti na vpogled ustrezno orožno listino, izdano na podlagi
Zakona o orožju ali službeno izkaznico, ki mu dovoljuje posest in nošenje orožja.
V kolikor oseba nima ustrezne orožne listine, lahko izvede tekmovalne strele le v okviru tečaja
streljanja, pod nadzorom vodje streljanja.
Tarča je od strelskega mesta oddaljena 15 metrov.
Disciplino sestavlja 5 tekmovalnih strelov v eni seriji, ki je časovno omejena na 2 minuti.
Poskusni streli so dovoljeni, strelja se lahko enoročno ali dvoročno.
Normative za strelišče in tarče določajo veljavna tehnična pravila ISSF.
2.5 OPREMA STRELCA
Zaščiti vida in sluha sta obvezni.
2.6 OPREMA STRELIŠČA
Na notranjem civilnem strelišču (dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve) je na razpolago 8 strelskih
mest, tarče je mogoče s pomočjo elektronskega kontrolnika poljubno nastavljati. Vsako strelsko mesto
je opremljeno z lučjo. Mize (pult) so na višini 70 cm in so zelo prostorne, tako da ima strelec vse
potrebno na dosegu roke (orožje, strelivo, glušniki, zaščitna očala, tarče…). Za varnost je odlično
poskrbljeno, vsako strelsko mesto je ločeno / opremljeno z neprebojnim steklom, prav tako je strelišče
od ostalega centra ločeno z enakim načinom varovanja.
2.7 URADNO OSEBJE NA STRELIŠČU
Organizator določi pet strelskih sodnikov.
2.8 OCENJEVANJE REZULTATOV
Ocenjevanje poteka na podlagi največjega števila doseženih krogov. Upošteva se najboljša tarča.
Razvrstitev posameznikov v primeru enakega rezultata se izvrši tako, da se v nadaljevanju upošteva
največje število notranjih desetk (t.i. muš). Če izenačenje še vedno ni odločeno, se uvrstitev določi z
dodatnim streljanjem samo za prva tri mesta, pri nadaljnih mestih se upošteva večje število kupljenih
tarč. Dodatno streljanje se izvede z enim strelom, brez poskusnih strelov.
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2.9 SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA
Ø Na strelno mesto se vstopi na lastno odgovornost in se spoštuje predpisan streliški red;
Ø uporabljati se smeta samo brezhibno in varno orožje in strelivo;
Ø orožje se na strelišču nosi le izpraznjeno, z odprtim zaklepom in brez okvirja v orožju;
Ø orožje se pripravlja, čisti in popravlja v varnostni coni;
Ø tekmovalec vstopi na strelno mesto takrat, ko to določi strelski sodnik;
Ø tekmovalci, ki ne nastopajo, ter obiskovalci, se lahko zadržujejo v prostoru, ki je od strelca
ločen z zidom in neprebojnim steklom;
Ø strelski sodnik lahko zaradi varnosti kadarkoli prekine streljanje;
Ø vsi sodelujoči so dolžni takoj obvestiti strelskega sodnika ali vodjo tekmovanja o vsakršni
situaciji, ki bi lahko bila nevarna ali bi povzročila nesrečo.
2.10 PRAVILA ZA RAVNANJE S STRELNIM OROŽJEM
Ø Da se zagotovi varnost je treba z vsem orožjem ves čas ravnati s posebno skrbnostjo. Orožje
se med streljanjem ne sme odstraniti s strelnega mesta, razen z dovoljenjem strelskega
sodnika;
Ø ko je strelec na strelnem mestu, mora biti orožje vedno obrnjeno v varno smer, prepovedano je
vsakršno obračanje orožja iz varne smeri;
Ø kadar se ne strelja, mora biti orožje izpraznjeno, zaklep pa odprt;
Ø med pripravami na streljanje je dovoljeno meriti in streljati na prazno le na strelnem mestu;
Ø vsaka nehotena sprožitev je razlog za odstranitev tekmovalca;
Ø če se med tekmovanjem orožje pokvari ali nastane zastoj, mora tekmovalec dvigniti roko in
počakati strelskega sodnika;
Ø preden strelec zapusti strelno mesto, mora strelski sodnik preveriti, ali je zaklep odprt ter v
ležišču in nabojniku ni nabojev. Če strelec zapusti strelno mesto brez pregleda, je lahko
diskvalificiran.
2.11 ŽREBANJE NAGRAD, PODELITEV MEDALJ IN PRIZNANJ
Žrebanje glavne nagrade in razglasitev rezultatov se izvede v petek, 26.10.2018, ob 18.00 uri, na
lokaciji tekmovanja. Prav tako se istočasno izvede žrebanje drugih praktičnih nagrad.
V žrebanju so udeleženi vsi kuponi, ki se pri nakupu tarče v prisotnosti tekmovalca odložijo v za to
namenjen predmet (ustrezno varovan), dočim z drugim kuponom z isto številko razpolaga tekmovalec.
Izžrebanec mora biti v času žrebanja fizično prisoten, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade
in se žrebanje nadaljuje. Pooblastila se ne upoštevajo.
Prvi trije razvrščeni tekmovalci dobijo medalje in pisna priznanja.
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2.12 POSTOPEK S PRITOŽBO
Čas za pritožbo je 10 minut po seznanitvi tekmovalca z rezultatom. Za pritožbo na objavljen rezultat
strelec izpolni obrazec “Pritožba” in plača kavcijo v višini 20,00 EUR. V kolikor je pritožba
utemeljena, se denar vrne v celoti. Tekmovalec je upravičen do pritožbe samo na lasten rezultat
oziroma tarčo.
VSAK TEKMOVALEC STRELJA NA LASTNO ODGOVORNOST!
Strelski pozdrav.
Predsednik društva
Janko Razgoršek
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