POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO “SEVER” - SPECIALNA ENOTA
1000 Ljubljana, Podutiška 88, telefon: 070 887 088, E-mail: info@pvds-se.si

Ob 30. obletnici dodatnega zavarovanja, nekoč varovanega območja, Gotenice
Upravni odbor Policijsko veteranskega društva Sever – Specialna enota

RAZPISUJE
II. strelsko tekmovanje za člane in člane - simpatizerje PVDS SE
v preciznem streljanju s polavtomatsko pištolo kalibra 9x19 mm,
ki bo v soboto 21. 03. 2020 od 08.00 ure dalje na strelišču
Dolenjska cesta 11, Ljubljana-Rudnik,

PRAVILA TEKMOVANJA
1. Pravica do udeležbe na tekmovanju:

člani in pridruženi člani PVDS SE
2.Datum tekmovanja: 21.03.2020
-

Otvoritev
Teoretično usposabljanje
Tekmovanje

08.00 uri
od 08.15 ure do 08.30 ure
od 08.45 dalje

3.Pravila tekmovanja:














strelja se z polavtomatskimi pištolami kalibra 9x19mm,
dovoljena je uporaba izključno oplaščenega streliva,
razdalja do tarče 20 m,
tarča 50 x 50 cm za pištolo,
poizkusnih strelov je 3, za oceno 10 kos,
poizkusni streli/rezultati se zalepijo,
za oceno se strelja na isto tarčo,
čas za poizkusne strele je 5, za oceno 10 minut,
strelec strelja stoje, drža orožja je prosta (enoročno ali dvoročno),
tekmovanje je posamezno,
v primeru, da tekmovalec iz neupravičenih razlogov streljanje ponovi, se
diskvalificira,
pred začetkom tekmovanja se je strelec dolžan udeležiti teoretičnega
usposabljanja o varnem rokovanju z orožjem,
organizator zagotavlja orožje in strelivo omenjenega kalibra.
ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
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4. Nagrade
-

prvim trem posameznikom bodo podeljene medalje

5.Ostali napotki:


prijava tekmovalcev do 14.03.2021, v primeru slabe udeležbe bo
tekmovanje odpovedano,

prijave zbira Janez KOŠIR, 041 445 920 ali e-mail: janez.koja@gmail.com

tekmovalci se morajo prijaviti in biti fizično prisotni na strelišču najkasneje 30
minut
pred nastopom,

dolžnost strelca je, da se seznani z „ Redom na strelišču“ in

vsak tekmovalec strelja izključno na lastno odgovornost!
6.Prijavnina:
-

prijavnina za tekmovalca znaša 10 € kar zajema delno pokritje stroškov
organizacije tekmovanja,

Tekmovanje v streljanju bo izvedeno če se bo prijavilo najmanj 15 članov
PVDS SE, v nasprotnem primeru bo tekmovanje odpovedano.
7.Organizatorji in naloge/zadolžitve.

vodja tekmovanja: Janez KOŠIR

Inštruktorji: Slavko BREZOVNIK; Matej SELAN ( upravljavec strelišča )

Sodnik: Boško DONESKI ( Zdenko ZDENKO ), Ernest MEŽAN

Zapisnikar: Bojan KOPAČ,

Administracija: Vesna VIČIČ

Janez Portir
PREDSEDNIK DRUŠTVA

