STRELSKO DRUŠTVO FENIX

»FENIX«
ZIMSKA LIGA V STRELJANJU S
PIŠTOLO IN REVOLVERJEM 2021/2022
Strelsko društvo Fenix razpisuje nagradno, zimsko ligo v streljanju s pištolo in revolverjem velikega
kalibra ter pištolo (pištola in revolver) malega kalibra. Tekmovanje se izvede v zimski sezoni 2021/2022
od meseca novembra do februarja na zaprtem strelišču SD FENIX v Športno rekreacijskem centru
Ra-ta-ta… v Ulici heroja Šaranoviča 36, Maribor.

PRAVILA
1. Člen
Pravila lige v streljanju s pištolo in revolverjem urejajo discipline, orožje in strelivo, pravila in pogoje
tekmovanja, razvrščanje in točkovanje, prijavnino, nagrade in posebne določbe glede spoštovanja
ukrepov in pravil.
2. Člen
Ligo sestavljajo štirje mesečni krogi, kateri bodo izvedeni od meseca novembra do meseca februarja ob
petkih med 16. in 20. uro.
Izven teh terminov je možen dogovor.
3. Člen
Tekmuje se v petih disciplinah:
- pištola/revolver s središčnim vžigom 15m enoročno ali dvoročno
- pištola/revolver s središčnim vžigom 25m dvoročno
- pištola/revolver s središčnim vžigom 25m enoročno
- pištola/revolver (standardna pištola) cal. .22 L.R.., 15m enoročno
- pištola/revolver (standardna pištola) cal. .22 L.R.., 25m enoročno
Za vsak nastop v disciplini se vplača 5€ za tekmovalno tarčo.
4. Člen
V ligi nastopajo tekmovalci s svojim orožjem in strelivom. V kolikor tekmovalec nima svojega orožja
si ga lahko sposodi oz. dobi v uporabo v skladu s 44.členom ZOro-1C. Prav tako se pod nadzorom
pooblaščene osebe strelišča lahko uporablja orožje SD Fenix.
Vsi tekmovalci discipline tekmujejo v enotni kategoriji po spolu in starosti.
Pri mladoletnih tekmovalcih mora biti prisoten trener (inštruktor).
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5. Člen
Pravila glede orožja, streliva, opreme, tarč:
Tarča ISSF za precizno streljanje pištola 25m.
Za disciplino pištola/revolver s središčnim vžigom je dovoljeno orožje kalibra od 7,62mm do 9,65mm
(.30 – .38). Visoko energijsko strelivo in strelivo vrste Magnum ni dovoljeno. Teža proženja min. 1000
g.
Disciplina pištola/revolver z robnim vžigom je dovoljeno strelivo 5,6mm (.22 L.R.). Teža proženja min.
1000g.
Oprema dovoljena v skladu s pravili ISSF. Obvezna uporaba zaščite za oči in sluh.
6. Člen
Vsaka tekmovalna tarča (disciplina) šteje 10 strelov. Pred tekmovalno serijo se lahko ustreli poskusna
serija petih strelov. Tarče za poskusno serijo se lahko lepijo.
Pištola/revolver s središčnim vžigom deset (10) strelna serija v času šestih (6) minut. Pred tekmovalno
serijo se lahko ustreli poskusna serija v času treh (3) minut.
Pištola/revolver (standardna pištola) .22 L.R. dve pet strelni seriji. Vsaka serija v času 150 sekund. Med
serijo ena minuta premora za polnjenje orožja in ogled tarče. Poskusna serija petih strelov v času 150
sekund.
Poziv na strelsko mesto in priprava strelskega mesta v času petih (5) minut.
Ukazi se izdajajo ustno ali z zvočnim signalom.
Rezultati se sproti objavljajo na strelišču po končanem tekmovalnem dnevu. Tekmovalec ima do
naslednjega nastopa pravico ugovarjati na seštevek rezultata in ponovni pregled tarče. Pred
ugovorom/pritožbo na rezultat je potrebno vplačati kavcijo 20€.
Rezultati in lestvice se bodo objavile in vodile na spletni strani www.strelisce-maribor.si.
7. člen
Vsak tekmovalec lahko v posameznem mesečnem krogu discipline tekmuje več krat, za mesečni rezultat
se upošteva najboljša tarča.
Razvršča se po doseženem številu krogov, nato po največjem številu notranjih desetk.
Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek najboljše mesečne tarče.
V primeru, da več tekmovalcev za prva tri mesta doseže isti rezultat se upošteva rezultat najboljše tarče,
dokler ne pride do razrešitve rezultata.
8. Člen
Za vsako plačano tekmovalno tarčo dobi tekmovalec oštevilčen kupon, katerega odloži v posebno
skrinjico, kopijo pa obdrži za žrebanje glavne nagrade.
Prvi trije posamezniki discipline prejmejo medalje.
Posamezno se po izboru organizatorja lahko podelijo tudi praktične nagrade sponzorjev.
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Generalni pokrovitelj ŠRC »RA-TA-TA« bo omogočil glavno nagrado, polavtomatsko pištolo
ZASTAVA CZ99, 9x19 mm, katera se izžreba izmed vseh oddanih kuponov. Žreb se izvede na zadnji
mesečni tekmi v februarju, kar bo tudi posebej objavljeno na spletni strani strelisce-maribor.si.
Izžrebani mora biti prisoten na žrebu in se izkazati s kopijo kupona.
9. Člen
Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Nespoštovanje pravil varnosti po Zakonu o orožju in
ISSF ima za posledico takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca.
Tekmovalci so se dolžni seznaniti z Redom na strelišču, evidentirati svoje orožje pri vodji strelišča in
se ravnati po ukazu vodje streljanja.
Na tekmovanju se v določenih primerih, kateri niso posebej navedeni v teh pravilih uporabljajo Pravila
ISSF.
Za kršenje pravil se uporabljajo določila Splošnih tehničnih pravil ISSF (6.12.6).
10. Člen
Uporabniki strelišča so dolžni spoštovati ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19, kateri bodo na podlagi Odloka vlade in priporočil NIJZ v veljavi v danem trenutku. Za
neupoštevanje predvidenih ukrepov bodo kršitelji odstranjeni iz strelišča oz. jim vstop na strelišče ne
bo dovoljen.

Maribor, 10.11.2021
Janko Razgoršek l.r.
Predsednik SD Fenix
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