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

RAZPISUJE
v počastitev akcije »Gotenica«
2. strelsko tekmovanje v preciznem streljanju
s polavtomatsko pištolo kalibra 9x19 mm

PRAVILA TEKMOVANJA
1. Pravica do udeležbe na tekmovanju:
• člani društva in člani-simpatizerji
2. Datum tekmovanja: 19.06.2021
• Otvoritev
• Teoretično usposabljanje
• Tekmovanje

08.30 uri
od 08.30 ure do 08.45 ure
od 09.00 dalje

3. Pravila tekmovanja:
• strelja se z polavtomatskimi pištolami kalibra 9x19mm,
• dovoljena je uporaba izključno oplaščenega streliva,
• razdalja do tarče 20m,
• tarča 50 x 50 cm za pištolo,
• poizkusnih strelov je 5, za oceno 10 kos,
• poizkusni streli/rezultati se zalepijo,
• za oceno se strelja na isto tarčo,
ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021, TRR.: 0205 9025 3638 209
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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 ga
diskvalificira,
pred začetkom tekmovanja se je strelec dolžan udeležiti teoretičnega usposabljanja o
varnem rokovanju z orožjem in
organizator zagotavlja orožje in strelivo.

4. Nagrade
• najboljšim trem tekmovalcem bodo podeljene medalje,
• najboljši strelec prejme v varstvo prehodni pokal.
5. Ostali napotki:
• prijava tekmovalcev najkasneje do 12.06.2019,
• prijave sporočiti Janezu KOŠIRJU na tel.: 041 445 920 ali poslati na e-mail:
janez.koja@gmail.com
• prijavljeni tekmovalci morajo potrditi svojo prijavo na strelišču najkasneje 30 minut
pred uro, ki jim je določena za streljanje,
• dolžnost vsakega tekmovalca je, da se pred nastopom seznani z „Redom na strelišču“
• vsak tekmovalec strelja izključno na lastno odgovornost!
6. Prijavnina/startnina:
• prijavnina za posameznega tekmovalca znaša 10 € , kar zajema delno pokritje
stroškov organizacije tekmovanja.
7 . Organizatorji in naloge/zadolžitve.
• vodja tekmovanja: Janez Košir,
• Inštruktorji: Matej SELAN, Matej KRESE ( upravljalec strelišča )
• Sodnik: Boško DONESKI.
8. Ostalo
• Tekmovanje v streljanju bo izvedeno če se bo prijavilo najmanj 15 članov! V
nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja!
Obvestilo o odpovedi bo že prijavljenim tekmovalcem posredovano glede na način
njihove prijave, najkasneje 14. 6. 2021.
• Organizator bo poskrbel za izvajanje priporočil NIJZ za zajezitev COVI-19, tekmovalci
pa so jih dolžni upoštevati.

Janez Portir
PREDSEDNIK DRUŠTVA

