
 

	

     Strelsko društvo FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, 2000 Maribor; Matična številka: 4044533000;  
    Davčna številka: 78027306;  TRR: SI56 3400 0101 5818 120 - Sparkasse d.d. 

 

	
 
 
 
 
 
 

R A Z P I S 
STRELSKEGA TEKMOVANJA 

 
“ZIMSKA LIGA FENIX” 2018/2019 

 
 
1. PROGRAM TEKMOVANJA 
 
1.1 Organizator tekmovanja 
Strelsko društvo FENIX, Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor. 
 
1.2 Čas tekmovanja 

1. Kolo  Vsak petek v mesecu novembru 2018 med 16.00 in 20.00 uro 
2. Kolo  Vsak petek v mesecu decembru 2018 med 16.00 in 20.00 uro 
3. Kolo  Vsak petek v mesecu januarju 2019 med 16.00 in 20.00 uro 
4. Kolo  Vsak petek v mesecu februarju 2019 med 16.00 in 20.00 uro 

 
Drugi termini izjemoma v dogovoru z organizatorjem. 
 
Za skupni rezultat lige štejejo 4 najboljše tarče.  

1.3 Lokacija tekmovanja 
Civilno strelišče ŠRC “RA-TA-TA…” d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor. 
 
1.4 GLAVNA NAGRADA - ŽREBANJE 
Generalni pokrovitelj tekmovanja PERMANENS premoženjsko svetovanje d.o.o., Žitna 11, Beltinci je 
omogočil glavno nagrado – polavtomatsko pištolo Sig Sauer P 320 RX, kal. 9x19mm, v vrednosti 
1.100,00 Eur. 
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2. PRAVILA TEKMOVANJA 
 
2.1 Disciplina 
Tekmuje se lahko v treh disciplinah: 

Ø disciplina pištola / revolver - precizno streljanje - 15 m  
Ø disciplina pištola / revolver - precizno streljanje - 25 m  
Ø disciplina puška - precizno streljanje - 25 m 

 
2.2 Orožje 
Strelja se s kratkocevnim orožjem - prosta izbira, kaliber 7,62 mm - 11,43 mm. 
Strelja se z dolgocevnim orožjem - prosta izbira, kaliber .22 LR. 
 
Dovoljene so samo odprte namerilne naprave. Optične, zrcalne, namerilne naprave z laserskim 
žarkom, elektronsko projecirano točko, itd. so prepovedane. 
 
2.3 Strelivo 
Pri vrsti streliva ni omejitve.      
 
2.4 Tarča in potek streljanja 
Uporabljata se tarči (pištola/revolver, MK puška) po pravilih ISSF. Cena tarče je 5 EUR in jo 
tekmovalec kupi pred streljanjem, neposredno pri organizatorju. Pri številu tarč ni omejitve. 
 
Pri nakupu tarče mora tekmovalec predložiti na vpogled orožni list ali dovoljenje za posest orožja. 
Polnoletni član strelskega društva, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev, lahko izvaja streljanje z 
društvenim orožjem. 
 
Tarča  je od strelskega mesta oddaljena 15 ali 25 metrov, odvisno od discipline, v kateri strelec 
tekmuje. 
 
Disciplino sestavlja 10 tekmovalnih strelov v eni seriji, ki je časovno omejena na 8 minut. Dovoljenih 
je 5  poskusnih strelov. Strelja se lahko enoročno ali dvoročno, brez naslona. 
 
Normative za strelišče in tarče določajo veljavna tehnična pravila ISSF. 
 
2.5 Oprema strelca 
Zaščita sluha in vida je obvezna.  
 
2.6 O strelišču 
V zaprtem 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 tekmovanju 
Organizator tekmovanja določi 5 strelskih sodnikov. Glavni strelski sodnik mora biti  licenciran 
sodnik Strelske zveze Slovenije ali inštruktor športnega strelstva. 
 
2.8 Ocenjevanje rezultatov 
Ocenjevanje poteka na podlagi seštevka skupnega števila doseženih krogov 4 najboljših tarč.  
 
Pri razsojanju ob izenačenih rezultatih, se skupni vrstni red uvrstitve določi po naslednjih zaporednih 
kriterijih: 
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Ø največje število notranjih desetk (t.i. muš) - upoštevanih tarč; 
Ø višje število desetk - upoštevanih tarč; 
Ø višji rezultat zadnje upoštevane tarče. 

 
2.9 Splošna varnostna pravila 

Ø Na strelno mesto se vstopi na lastno odgovornost in se spoštuje 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 oz. z 
izpraznjenim in izvlečenim bobničem;    

Ø orožje se pripravlja, čisti in popravlja v varnostni coni;   

Ø tekmovalec vstopi na strelno mesto  takrat, ko to določi strelski sodnik;   

Ø spremljevalci oziroma tekmovalci, ki ne nastopajo, 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 lahko povzročila nesrečo.   

 
2.10 Pravila ravnanja 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 oz. bobnič izvlečen;   

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 oz. ali je bobnič izpraznjen in izvlečen. Če strelec zapusti 
strelno mesto brez pregleda, je lahko diskvalificiran.   

 
2.11 Razglasitev rezultatov in žrebanje nagrad 
 
Razglasitev rezultatov, podelitev medalj in priznanj ter žrebanje glavne nagrade -  polavtomatske 
pištole Sig Sauer P 320 RX, kal. 9x19mm, se izvede v petek, 1.3.2019, 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 v vsaki disciplini dobijo medalje in priznanja, prvi razvrščeni v vsaki 
disciplini pa tudi praktične nagrade. 
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2.12 POSTOPEK S PRITOŽBO 
Čas za pritožbo je 10 minut po izvedbi posameznega streljanja. Za pritožbo na objavljen rezultat 
strelec posameznik 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. 
 
Informacije 
Informacije o tekmovanju: 031 007 783;  src.ratata@gmail.com;  http://www.strelisce-maribor.si. 
 
 
VSAK TEKMOVALEC STRELJA NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 
Vljudno vabljeni. 

 
Strelski pozdrav. 
 
                                                                                                     Strelsko društvo FENIX 
                                                                                                     Janko Razgoršek, predsednik 
 
 
 
 
 

 
 


