RAZPIS NA STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKIM OROŽJEM ZA
EKIPE DRUŠTEV S KATERIMI IMA SV SKLENJENE POGODBE O
SODELOVANJU
1. O STRELSKEM TEKMOVANJU
Slovenska vojska si ob osnovnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo sodelovanje in pomoč
državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem, s katerimi ima SV sklenjene
pogodbe o sodelovanju, stalno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi podpira, ohranjanja in
krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov. Zato bo Slovenska
vojska organizirala vsako leto ekipna strelska tekmovanja s vojaškim orožjem.

2. PRAVICA NASTOPA
Pravico nastopa na strelskem tekmovanju v streljanju z vojaško puško M-48 imajo ekipe,
skladno s Direktivo in Pravili in programom za izvajanje strelskih tekmovanj za ZSČ, ZVVS,
upokojence MORS, druge civilne organizacije in za vse zainteresirane državljane Republike
Slovenije preko prej navedenih organizacij in društev (GŠSV, št. 093-4/2013-2038, z dne
10.02.2014). Tekmovanja se izvajajo v ekipni konkurenci. Ekipa šteje tri člane ne glede na
spol. Tekmuje se na lastno odgovornost. Omejitve so omenjene v točki 9.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA
Organizator strelskih tekmovanj je Slovenska vojska. Organizira se letno na več območij
tekmovanj, ki se zaključijo s finalno tekmo na državni ravni v jesenskem času. Imamo tri
ravni tekmovanj. Slovenska vojska zagotoviti vso logistično podporo, varnost in osebje za
izvedbo tekmovanja.
Prva raven: Izvaja se v tekočem letu na ravni domicilnih enot na širših območjih Ljubljana,
Maribor, Novo mesto, Celje, Kranj, Postojna in Nova Gorica. Razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj se izvede na strelišču po izvedenem tekmovanju.
Druga raven: Izvaja se v času od zaključka Prve ravni pa do 11. 5. v tekočem letu. Izvaja
se na območjih v pristojnosti 1.BR in 72.BR. Na drugo raven se uvrsti po pet najboljših ekip
iz vsakega območja iz prve ravni tekmovanja.
Razglasitev rezultatov se izvede na strelišču po izvedenem tekmovanju. Podelitev priznanj
pa se izvede na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. (15. MAJ)
Tretja raven: Izvaja se v času od zaključka druge ravni pa do 19. 10. v tekočem letu. Tretjo
raven se izvede na območju celotne države. Na tretjo raven se uvrsti po pet najboljših ekip iz
vzhodnega in zahodnega dela države iz druge ravni tekmovanja. Razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj s tretje ravni ter objavo rezultatov zmagovalnih ekip s prvih dveh ravni
tekmovanja se izvede na slovesnosti, ob odhodu zadnjega vojaka JA iz Republike Slovenije.
(26. OKT)
Streljanja se izvajajo na vojaških streliščih in po pravilu in programu kateri velja za tovrstna
streljanja. Vsak strelec bo na strelišču usposobljen in preverjen o načinu uporabe orožja in o
načinu izvedbe samega streljanja. V primeru, da prijavljeni strelec ne izpolni vseh
predpisanih pogojev pri preverjanju, ali ne podpiše izjave s katero potrjuje, da se tovrstnega
tekmovanja udeležuje na lastno odgovornost ne bo mogel opraviti streljanja.

4. PRIJAVA NA TEKMOVANJE
Prijave potekajo po območjih. Obrazec se nahaja v prilogi dopisa (Priloga B -

PREDHODNA PRIJAVA EKIP ZA TEKMOVANJE V STRELJANJUZ VOJAŠKO
PUŠKO M-48 7,9 mm).
Društva oz. zveze tvorijo ekipe katere prijavijo organizatorju streljanja po
posameznih območjih.
Rok za prijave društva oz. zveze organizatorju streljanja na prvi ravni je 4 dni
pred tekmovanjem
V primeru prijav večjega števila ekip, kot je možnost izvedbe tekmovanja,
organizator ima pravico omejiti število ekip iz posameznega društva ter o tem
obvesti društvo oz. organizacij. Prav tako lahko organizator tekmovanja izvede
predhodno žrebanje ter društva obvesti o predvidenem prihodu ekip na strelišče.
Nepravilne in nepopolne prijave in prijave katere se bodo pošiljale po določenem
datumu se ne bo upoštevalo!
5. POGOJI STRELJANJA
Vojaška puška – repetirka M-48 ( kaliber 7,9 x 57 mm)
•

Položaj in razdalja: leže z naslonom, precizno na razdalji 100 m.

•

Strelivo: 5 preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno.

•

Čas streljanja: 5 minut za preizkusne strele in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo.

•

Tarča: 50 x 50 cm s črnim območjem krogov od številke 7 do 10 = 200 mm.

6. OPREMA in OROŽJE:
OPREMA;
Zagotovljeno bo načelo pravičnega in enakovrednega tekmovanja, kjer noben
tekmovalec zaradi opreme ne more pridobiti prednosti pred drugimi.
Za strelce je priporočljivo športno-civilno oblačilo, ki najmanj ovira pri izvajanju
streljanj. Lahko se tekmuje v vojaški uniformi in nosi pokrivalo s senčnikom.
Nošnja nezavezane obutve je prepovedana zaradi varnostnih razlogov. Primernost
civilnega športnega oblačila oceni pomočnik vodje streljanja.
Zaščita sluha je obvezna. Ušesne čepke priskrbi organizator. Glušnike si priskrbi
strelec.
Zaščitna očala so priporočljiva, niso pa obvezna. Očala si priskrbi strelec.
Dodatna oprema strelca kot so daljnogled, senčila za prekrivanje očesa, rokavice,
strelski ali taktični jopič je prepovedana.

OROŽJE;
–

istega tipa na vseh strelskih mestih.

–

ima standardno opremo brez dodatkov oz. predelav.

•

–

je ves čas tekmovanja na strelskih mestih. Tekmovalci ga ne prenašajo.

–

Kontrolo nad orožjem izvaja vodja odgovoren za delo na strelski liniji.

Enota SV zagotavlja orožje in strelivo za streljanje in za usposabljanje.

7. TEKMOVALNA ŽIRIJA
Tekmovanja potekajo pod nadzorom tekmovalne žirije. Žirija deluje kot svetovalna in
nadzorna služba.
Glavne naloge žirije:
–

Zagotavlja spoštovanje pravil v času tekmovanja v kar sodi tudi pregled orožja
in tarč.

–

Preverja delo organov na strelni liniji in delovnih točkah ter njegovo
usposobljenost.

–

Sprejema pritožbe in se na njih odziva.

–

Odloča o kazni posameznika, ki kršijo tekmovalna pravila, oz. s svojim
vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja.

Člani tekmovalne žirije so trije:
–

predstavnik organizatorja tekmovanja je predsednik žirije,

–

predstavnik tekmovalcev,

–

predstavnik sodnikov ali ocenjevalcev tarč.

•

Žirija sprejema ugovore in pritožbe vodij ekip in posameznikov.

•

Na pisne pritožbe žirija svojo odločitev sporočiti pisno na oglasno tablo.

•

Odločitve žirije o vrednosti in številu strelov v tarčo so dokončni

•

8. SODNIKI
Sodniki so lahko zunanji sodelavci ali pripadniki Slovenske vojske. Sodniki
opravljajo nalogo seštevanja zadetkov po pravilih Strelske zveze Slovenije, vodijo
evidenco rezultatov ter razrešujejo morebitne pritožbe. Sodniki so avtonomni pri
svojem delu.

9. OCENJEVANJE
•

poteka na podlagi števila doseženih krogov po pravilih Strelske zveze
Slovenije.

•

Boljša ekipa je tista, ki ima boljši seštevek. Razvrstitev ekip v primeru enakega
rezultata se ugotovi število notranjih centrov, centrov, devetic, osmic itn. vseh
članov ekipe.

Odbitki točk za neprimerno ravnanje na strelni liniji:
– Za nepravilno ravnanje na strelnem mestu dobi strelec prvič opozorilo,
drugič odbitek dveh krogov od skupnega rezultata, tretjič sledi
diskvalifikacija.
– Za strel pred signalom za začetek (prehitri strel) se tekmovalec kaznuje
z odvzemom dveh krogov od skupnega rezultata.
– Za strel po zaključnem signalu (zapozneli strel) se odšteje najboljši
zadetek.
– Tekmovalcu, ki ima v tarči za oceno več kot 10 zadetkov, se odšteje
najvišjo vrednost zadetka.

10. OMEJITVE PRI TEKMOVALCIH
Tekmovanja se ne morejo udeležiti:
•
•
•
•
•

Mladoletne osebe, mlajše od 18 let .
Osebe, za katere obstaja sum, da so pod vplivom alkohola in drugih
omamnih substanc.
Oseba katera ne opravi preverjanja o pravilnem in varnem rokovanju z
orožjem.
Oseba katera ne podpiše Izjave, da se streljanja udeležuje na lastno
odgovornost.
Oseba katera ni član ekipe.

11. OPRAVILA PRED TEKMOVANJEM
Vodja ekipe ob prihodu na tekmovanje ponovno prijavi ekipo na obrazcu
»Prijava ekipe« (Dodatek 1 Priloge A k Direktivi katerega ima organizator
tekmovanja). S tem obrazcem gredo člani ekipe na usposabljanje z orožjem. Po
uspešno opravljenem usposabljanju tekmovalci prejmejo podpis inštruktorja na
obrazec. S podpisano prijavnico ekipa na prijavnem mestu dokaže pravico
nastopa na tekmovanju.
Član prijavne službe shrani prijavnico ekipe, ekipi dodeli strelno mesto in čas
nastopa ter jim izroči strelske liste z izjavo (Dodatek 2 Priloge A
k Direktivi katerega ima organizator tekmovanja).

Tekmovalec izpolni strelski list in ga podpiše. Strelski list se odda vodji strelne
linije neposredno pred začetkom tekmovanja izmene.
Brez podpisane izjave in uspešno opravljenega usposabljanja, prijavljeni
tekmovalec nima pravice udeležbe na strelskem tekmovanju.

12. OBJAVA TEKMOVANJ
• Spletna stran: http://www.slovenskavojska.si
• Spletna stran: http://intra.mors.si

