STRELSKO DRUŠTVO LOTRIČ ŽELEZNIKI
Češnjica 10

4228 Železniki
E-mail: sd.lotric.zelezniki@gmail.com
GSM: 041 444 972
TRR: 07000-0000193411
Datum: torek, 18. december 2018

Zadeva: Razpis, vabilo
SD Lotrič Železniki razpisuje

.

Tekmovanje bo potekalo na novem strelišču Češnjica 48,
Železniki v 3. nadstropju
Termini:
1. krog
2. krog
3. krog
4. krog
5. krog
6. krog

21. 12. 2018
11. 01. 2019
25. 01. 2019
08. 02. 2019
15. 02. 2019
08. 03. 2019

7. krog
8. krog
9. krog
10. krog
11. krog

22. 03. 2019
05. 04. 2019
19. 04. 2019
10. 05. 2019
24. 05. 2019

Strelja se lahko kadarkoli v tekočem tednu (ponedeljek,
sreda in četrtek). Omogočeno pa bo streljanje tudi ob petkih
ob 18:00. Za uvrstitev se šteje 7 najboljših rezultatov.
Tekmuje se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

serijska puška naslon (20 strelov) do vključno 11. leta
serijska puška naslon (20 strelov) do vključno 13. leta
serijska puška (20 strelov)
standard puška (40 strelov)
standard pištola pionirji (20 strelov)
standard pištola (40 strelov) do vključno 20. leta
standard pištola (40 strelov) od 21. leta
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• V primeru, da bo v kaki disciplini ali kategoriji veliko tekmovalcev, ima
SD pravico le-te deliti na več delov, oz. če bo tekmovalcev malo, ima
SD pravico združevati kategorije oz. discipline
• Prvi trije posamezniki dobijo medalje, najboljša tri podjetja ali društva
z največjim številom strelskih nastopov prejmejo pokale
• Strelnina za celotno ligo znaša 30 € na strelca in jo je potrebno
nakazati na TRR: 07000-0000193411. Podjetjem bomo izstavili račun
• Strelci, ki bodo brez orožja in streliva, si ga bodo lahko izposodili (že
vključeno v ceno prijavnine)
• Možne so spremembe datumov, zato priporočamo, da na
sd.lotric.zelezniki@gmail.com posredujete soglasje za prejemanje
strelske pošte
• Podelitev bo 24. 05. 2019 takoj po končanem tekmovanju

Prijave se sprejema na elektronski naslov:
sd.lotric.zelezniki@gmail.com .
Strelski pozdrav!

Predsednik:
Klemen Tomaševič

