PRAVILA
ZA IZVEDBO TEKMOVANJA V STRELJANJU

VODJA TEKMOVANJA:
LOKACIJA TEKMOVANJA:
DAN TEKMOVANJA:

ARH JOŽE
ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER GOLOVEC HALA K
SOBOTA, 11. 6. 2022

ZARADI RAČUNALNIŠKEGA VODENJA TEKMOVANJA, NAM POLEG POIMENSKIH SEZNAMOV, KI JIH
MORATE ODDATI NA DAN TEKMOVANJA, POŠLJITE ŠE PODATKE TEKMOVALCEV
DO SREDE 01.6.2022 NA E-NASLOV: cundermacek@gmail.com
PODATKI (V WORDU ALI EXCELU) NAJ VSEBUJEJO
IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA TER NAZIV PODJETJA BREZ OSTALIH OSEBNIH PODATKOV
1.

PRAVILA TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
Tekmuje se v moški in ženski konkurenci.
Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci/ke in ena rezerva.
Tekmovanja se lahko udeležijo tisti, ki znajo rokovati z zračno puško.
Tekmovanje bo potekalo na 40 mestnem montažnem strelišču v Golovcu v dvorani - hali K.
Strelja se 5 poskusnih strelov + 20 strelov za oceno v času 30 minut, po 5 strelov v tarčo.
Strelja se s puško serijske izdelave z izhodno hitrostjo do 175m/s v tarče R-8.
Puške prinesejo tekmovalci s sabo. Izjemoma bo možna tudi izposoja pušk na samem strelišču.
Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu.
Ekipa mora biti na strelišču vsaj 15 minut pred časom, ki bo določen z razporedom.
Sprememba posameznih članov ekipe bo možna tudi pred samim tekmovanjem.
Vrstni red tekmovalnih ekip se določi na podlagi doseženega števila krogov. Seštevajo se krogi
vseh treh članov ekipe.
- Zmaga ekipa z največjim številom doseženih krogov. V primeru enakega števila krogov je višje
uvrščena ekipa z večjim seštevkom krogov zadnje serije.
- Strelja se v skladu s pravili strelske zveze Slovenije za serijsko zračno puško.

-

2. EKIPE / TEKMOVALCI
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.

Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
3.

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

