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ZIMSKA LIGA V STRELJANJU 2018
RAZPIS
Športno društvo Podljubelj bo tudi letos organiziralo zimsko ligo v streljanju z zračnim
orožjem, ki bo štelo za točkovanje »Šentanskih športnih iger« (ŠŠI) za leto 2018. Liga
bo potekala v krajevni dvorani v Podljubelju.
LOKACIJA:
TERMIN:

Krajevna dvorana Podljubelj, Podljubelj 242,
vsak 1. in 3. petek v: decembru, januarju, februarju in marcu 2018:
1.12., 15.12., 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3.,
ZAKLJUČEK: petek 16.3.2017 ob 20.00 uri,
ČAS:
od 18.00 do 21.00 ure,
PANOGE:
streljanje z zračno puško, zračno pištolo in pikado s tarčo
UDELEŽENCI:
Strelske lige se lahko udeležijo vsi člani ŠD Podljubelj, ki se bodo prijavili vodji strelišča
do 30.12.2017. Otroci lahko sodelujejo, če so starejši od 10. let, do 15. leta pa morajo
imeti soglasje oziroma spremstvo staršev. Za celotno ligo vsak udeleženec prispeva 5,00
EUR startnine (za celotno sezono), otroci do 15. let so oproščeni plačila startnine.
OPREMA:
Strelci lahko uporabljajo svoje zračne puške in pištole serijske izvedbe, lahko pa te
dobijo na uporabo v času streljanja v dvorani, vendar bodo morali počakati da bodo
puške proste. Za tekmovalni del strelske lige tarče in strelivo zagotovi ŠD Podljubelj. Za
zasebno rabo bo možen nakup streliva in tarč v dvorani po nabavni ceni podjetja RD
d.o.o. Ljubljana.
TEKMOVALNI DEL:
Enkrat mesečno (prvi ali tretji petek) v terminih: januar, februar in marec
vsakdo opravi tekmovalno streljanje v vseh treh panogah:
- zračna puška, 20 strelov po 5 v tarčo R-8,
- zračna pištola, 10 strelov v eno tarčo R-15,
- pikado 10 metov v pikado-tarčo
- Jolly je mogoče vložiti do 1.12. do 18.00 ure, oziroma pred prvim pred prvim
tekmovalnim streljanjem!
Rezultati se točkujejo po sistemu števila udeležencev v posamezni panogi, prvi dobi
toliko točk, kolikor je bilo število udeležencev v panogi, zadnji dobi 1 točko. Vse
pridobljene točke od treh mesecev se seštejejo v končni rezultat po sistemu ŠZT.

PRIZNANJA:
Na koncu sezone bomo podelili priznanja najboljšim in sicer:
- najboljšim trem strelcem in strelkam v zimski ligi – puška,
- najboljšim trem strelcem in strelkam v zimski ligi – pištola,
- najboljšim trem strelcem in strelkam v pikadu,
- pokal najboljšemu v seštevku vseh treh panog (ženska/moški).
DRUGA POMEMBNA OBVESTILA:
-

-

Vsak strelec med vadbo lahko strelja eno serijo 20 strelov + poskusne strele, ali do
20 minut nato da prednost strelcu, ki še ni streljal in čaka na vrsto. Ko je linija
prazna, se strelec lahko vrne in ponovno nadaljuje s streljanjem. V nobenem
primeru ne more strelec sam streljati dlje časa, v kolikor čakajo na prosto linijo
strelci, ki še niso streljali!
Vsi strelci in strelke so sami odgovorni za varnost, red in čistočo v dvorani,
Otroci ne smejo biti med streljanjem v dvorani brez nadzora staršev,
Med izvajanjem streljanja ni dovoljeno motiti strelce na liniji,
Vodja strelišča in odgovorna oseba je Jože Romšak, gsm 041 468 952.

Vso strelsko opremo lahko uporabljajo vsi člani ŠD Podljubelj in prijavljeni
udeleženci strelske lige s plačano članarino. Ostali občani lahko preizkusijo
strelsko opremo izključno z dovoljenjem vodje strelišča!
Podljubelj, 20.11.2017
Vodja strelske sekcije
Jože Romšak

