
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
 B R E Ž I C E

Tekmovanje za prehodni pokal

REX ZERO 1

Vabimo vas na PETO strelsko tekmovanje s prvo Slovensko pištolo REX ZERO 1 in z lastno
pištolo, ki bo v NEDELJO 19.5.2019 ob 9.00 uri pri LD Bizeljsko, Bukovje 3 na Bizeljskem.
Propozicije za tekmovanje v pištoli REX ZERO  (9×19) 

1. tarča pištolska  BR 50
2. strelivo in orožje zagotovi izključno samo organizator  , (brez dodatne strelske opreme, spektivi itd.
3. tekmovanje je posamično in ekipno (ekipa šteje tri tekmovalce),
4. tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost,
5. strelja se stoje, razdalja 25m,
6. 5 poskusnih strelov 3 min. in 10 strelov za oceno 7 min., 
7. rezultati se hkrati štejejo ekipno in posamično

Propozicije za tekmovanje z lastno pištolo so enake kot z REX ZERO 1 in še
           -strelja se s polavtomatskimi serijskimi pištolami 7,62-9 mm, 
           -dolžina CEVI orožja ne sme presegati 153mm 
           - orožje s kompenzatorji niso dovoljeni, elektronska proženja niso dovoljena            
Vsak strelec si mora sam na strelski liniji zagotoviti zaščito sluha in zaščito oči   !!!   
Prenos orožja na strelišču  je dovoljen samo v kovčku ali torbi, pregled orožja bo možen samo  v varnostni coni,
brez streliva, tekmovalci so dolžni spoštovati red in pravila na strelišču.
Urnik tekmovanja:

08.00 - 08.45     zbiranje prijav za REX ZERO 1 in lastno pištolo
08.45- 09.00  otvoritev in pozdrav
09.10      pričetek tekmovanja s pištolo REX ZERO 1 in lastno pištolo 
14.00-15.00      predvideni zaključek tekmovanja s pištolo (REX ZERO 1 in lastno pištolo)
                         razglasitev rezultatov  REX ZERO 1 in lastno  pištolo)

 Nagrade: -prehodni pokal za najboljšo ekipo v disciplini za pokal REX ZERO 1
      -kolajne za posameznike v prvih treh ekipah za REX ZERO 1
      -kolajne za prve tri posamično za REX ZERO 1 in lastna pištola (moški)
      -kolajne za prve tri posamično REX ZERO 1 in lastna pištola ( ženske)

Donacija za ekipo znaša 45 €, ki se tudi šteje za posameznika, za posameznika je donacija 15 € (  vsak strelec dobi   
obrok hrane in  eno brezalkoholno pijačo) in jo vplačate na TRR pri Delavski hranilnici : 
IBAN SI56 6100 0001 8778 965 , kot NAMEN navedite DONACIJA, plačilo bo tudi možno ob prijavi.
Prosim za pred prijavo ekip na moj mail, milko.versec@elektro-celje.si  hvala, možno bo prijava tudi na dan 
tekmovanja, vse informacije na 041 683 372 Milko Veršec.  VSI, KI SE BOSTE PREDPRIJAVILI  SI LAHKO 
ZAGOTOVITE ČAS STRELJANJA. Tekmovalci so dolžni biti fizično prisotni na strelišču eno uro pred nastopom,

ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO! Dodatno se boste lahko poizkusili v streljanju z zračno 
puško za praktične nagrade.
Vabljeni:  člani ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV,  Člani LD,  Člani ZVVS,  Člani strelskih društev, Člani
veteranskega društva sever, zaposleni MORS, Člani GD, zaposleni na MNZ in z vabilom.
Tekmovanje se je možno udeležit samo z vabilom, ki ga dobiti na zahtevo !

                                                                                                                                       Predsednik  ZSČ Brežice:
Milko Veršec

mailto:milko.versec@elektro-celje.si


VSI UDELEŽENCI DOBIJO POTRDILO O SODELOVANJU ZA 5 % POPUST PRI NAKUPU
REXZEROTA V KATEROKOLI TRGOVINI V SLOVENIJI  !


