
 

Dolič 21.09.2016 

 

Vabilo na strelsko tekmovanje 

Strelsko društvo Dolič prireja dne 1.10.2016 strelsko tekmovanje z orožjem kalibra 

.22Lr  na strelišču strelskega društva Dolič. Pričetek tekmovanja ob 8:30uri  čas za 

prijavo ekip do 11:30 ure. 

Tekmuje se v naslednjih disciplinah: 

Malokaliberska puška kaliber .22 Lr serijske izdelave odprti merki  

(neomejeno število poskusnih strelov in 20 strelov za oceno v času 25 minut ). 

Dovoljena strelska oprema strelski jopič, jermen strelske rokavice, strelska očala in 

spektiv. 

Tarča R15. 

Ta disciplina se tekmuje posamezno in ekipno. Nagrada: posamezno medalje za prva 

tri mesta in pokali za prve tri ekipe. 

 

Malokalibrska puška  optika ( strelni daljnogled)  kaliber.22Lr. 

(neomejeno število poskusnih strelov in 20 strelov za oceno v vsako tarčo po dva 

strela  v času 25 minut). 

Dovoljen naslon spredaj ( nožice, stojalo ali rest ) strelci si naslon priskrbijo sami 

(naslon si je mogoče sposoditi tudi na strelišču), zadaj brez naslona - kopito v rami. 

Tarča za malokalibersko puško – optika, na A3 formatu ( tarča iz foruma strelec.) 

Ta disciplina se tekmuje posamezno. Nagrada: medalje za prva tri mesta. 

 

Malokalibersko kratko cevno orožje ( revolver ali pištola) kaliber .22Lr. 

Brez omejitve dolžine cevi. 

Tarča za pištolo iz foruma strelec na A3 formatu 

(število poskusnih strelov neomejeno v času 5 minut in 20 strelov za oceno v času 20 

minut). 

Ta disciplina se tekmuje posamezno. Nagrada: medalje za prva tri mesta.  
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Cena tekmovanja: 

Za prvo disciplino = 10€ 

Za drugo disciplino = 5€ 

Za tretjo disciplino =  5€ 

Za vse discipline skupaj = 20€ 

 

Prijave (zaradi zagotovitve ustreznega števila obrokov in seznama 

tekmovalcev) so možne do četrtka 29.9.2016 do 15 ure na elektronske 

naslove :  

ivcsevcnikar@gmail.com 

martin.hudales@gmail.com 

franc.oštir@gmail.com 

 

Pri prijavi prosim navedite ime društva in ime ter priimek za vsakega 

tekmovalca ! 

 

 

Varnostna pravila !!! 

Tekmovalci so dolžni upoštevati red in pravila na strelišču. Tekmovalce 

pozivamo k obvezni uporabi zaščitne opreme za vid in sluh!   
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