
VABILO!  

Ob dnevu dan odprtih vrat osrednjega vadišča POSTOJNA     

vas v okviru prireditve vabimo na strelsko tekmovanje! 
 

KRAJ: BAČ na POČKU - pri Pivki  
(45○38'53.05 S 14○15'56.44 V) 

 

DATUM: 23. maj 2015 dopoldan (10 do 14). 
 

        INFO in pred prijave: 070 748 025   ru.les.vet@gmail.com  
 

OSTROSTRELSKA PUŠKA  540m  
 

- Razdalja 540m. Tarča A600. 

- Strelja se 20 strelov v času  30 minut. 

- Ne štejejo zadetki izven 1-ke (če je v okviru 1-ke zadetkov več kot 20 se odšteje toliko najboljših). 

- Za rezultat šteje 10 boljših strelov. 

- Strelci tekmujejo z svojim orožjem in strelivom. 

- Opazovanje zadetkov si tekmovalci preskrbijo sami.  

- Tekmovalci si sami priskrbijo ležišča (podmetače) in vso strelsko opremo, ki jo potrebujejo. 

- Dovoljena je vsakršna pomoč, ki ne moti ostalih tekmovalcev.  

- Udeležba je brezplačna. 
- Obvezna pred prijava. Omejeno število tekmovalcev. 
- Pred prijave pošljite na ru.les.vet@gmail.com najkasneje do četrtka, 21.5.2015. 

- Pravočasno prijavljeni bodo o urniku in razporedu obveščeni na kontaktne številke ali e-majle. 

- Vsi tekmovalci tekmujejo v isti kategoriji – OPEN. 

- Najboljših pet tekmovalcev prejme plaketo. 

- Rezultati tekmovanja bodo javno objavljeni na www straneh Slovenske vojske, Zveze MORiS, forumu 

Strelec.si in ostalih občilih. 
 

Dovoljena je uporaba vseh vrst pušk, polavtomatskih in repetirnih.  

Kaliber dovoljen od 5,45 do dovoljen po elaboratu.  

Dovoljeni nasloni spredaj: nogice, rest, podstavki; zadaj: zajčja ušesa, vrečka s peskom, deka itd. Tarča A600 

oranžna 60 cm (slika tarče je v priponki).  
 

VK puška 100m na padajoče tarče (silhuete) 
 

- Razdalja 100m. Strelska pozicija leže brez naslona. 

- Tarče padajoče silhuete. 

- Šteje čas od signala do zadnjega strela. 

- Dve kategoriji: repertirna in polavtomatska puška. 

- Tekmovalci lahko tekmujejo s svojim orožjem in strelivom. 

- Na razpolago bodo puške M48 in strelivo. 

- Udeležba je popolnoma brezplačna.  
- Ravno tako izposoja pušk M48 in streliva. 

- Pred prijave so obvezne sa strelce, ki bodo sodelovali s svojim orožjem.  

- Za ostale pred prijav NI. 
- Vsi tekmovalci dobijo spominsko kartico z rezultatom streljanja. 

- Rezultati tekmovanja bodo javno objavljeni na www straneh Slovenske vojske, Zveze MORiS, forumu 

Strelec.si in ostalih občilih. 
 

 
 

VABLJENI!   VABLJENI!   VABLJENI!   VABLJENI! 
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