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V A B I L O 
 

V sodelovanju s Pokrajinskim odborom  ZVVS Severne Primorske  vas vabimo na 
 

16. odprto tekmovanje v streljanju z MK puško in 
voden pohod po Vojskarski planoti, 

 
ki bo v soboto 5. septembra 2020  na strelišču v Rovtarjevem vrhu na Vojskem  nad Idrijo. 
 
ŠPORTNI DOGODEK NAMENJAMO OHRANJANJU SPOMINA NA DELOVANJE MANEVRSKE 
STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE IN UČNE ČETE TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA NA 
VOJSKEM LETA 1991 

 
Zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje okužbe COVID-19 bo letošnji dogodek 
nekoliko spremenjen, okrnjen in prilagojen ukrepom, ki jih priporoča NIJZ. Razen zbora in 
prijave udeležencev, ki bo potekalo pred Lovsko kočo na Vojskem,  bo celotno dogajanje 
potekalo na strelišču v Rovtarjevem vrhu. V okviru prireditve ne bo običajnega srečanja 
veteranov, spominske slovesnost s kulturnim programom in druženja pred Lovsko kočo na 
Vojskem. 
 

Tekmovanje bo potekalo v skladu z ukrepi in priporočili Strelske zveze Slovenije o izvajanju 
treningov in tekmovanj v času COVID-19 epidemije, z dne 24.6.2020, ki priporočajo: 

- na tekmovanju lahko sodelujejo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal, 

- zadrževanje udeležencev samo na odprtem prostoru, 

- oblikovanje seznama vseh prisotnih na dogodku, 

- vzdrževanje higiene  rok (razkuževanje) in kašlja, 

- vzdrževanje socialne razdalje med udeleženci (min. 1,5 m), 

- prepoved prodaje hrane in pijače na strelišču (udeležencem bodo zagotovljeni sendviči in 
zaprta pijača). 

 
ČASOVNICA PRIREDITVE 
8.00 –  8.30 - zbiranje udeležencev pred Lovsko kočo na Vojskem in vpis na  Covid -19  
                             seznam prisotnih  
8.30   –  8.45 - pozdravni nagovor gostitelja in informacije o poteku aktivnosti   
8.45   –  9.00   - organiziran odhod na strelišče v Rovtarjev vrh in  odhod pohodnikov 
9.00   – 12.30 - izvedba strelskega tekmovanja in pohoda po Vojskarski planoti 
12.30 – 13.30 - kosilo (sendviči s pijačo) in vročitev tarč strelcem v pregled  
14.00 – 14.30 - razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov in medalj 
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Pohodnike bo pot vodila po razglednih točkah Vojskarske planote z ogledom krajevnih 
znamenitosti seznanili se bodo s pomembnimi zgodovinskimi dogodki kraja.  
Pohod je nezahteven, dolžina cca 10 km. 
 
Od 12.30 – 14.00 bo možno streljati na slepo tarčo. Prvih deset z najbližjim zadetkom do 
centra skrite tarče prejmejo praktične nagrade. 
 
POTEK IN PRAVILA STRELSKEGA TEKMOVANJA: 
 
TEKMOVALCI TEKMUJEJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 
Tekmuje se s serijsko malokalibrsko puško, leže ali izjemoma sede (invalidi), na razdalji 50m, 
na tarčo MK s prednjim naslonom (zagotovi prireditelj tekmovanja), zadnji naslon ni 
dovoljen – samo puška v rame. 
Tekmuje se ekipno in posamezno. Ekipa je tričlanska (lahko je mešana M, Ž), prve tri ekipe 
prejmejo pokale, člani ekip pa  medalje. Posamezno člani - članice, prvi trije tekmovalci/ 
tekmovalke  prejmejo medalje. Nečlani tekmujejo posamezno, najboljši trije prejmejo 
medalje. Tekmovalci streljajo po vrstnem redu prijav.  
Izstreli se tri poizkusne strele in deset strelov za oceno v desetih minutah. 
 
 
 
OPREMA in OROŽJE: 
Dovoljena je samo serijska malokalibrska puška s strelnim daljnogledom povečave do največ 
12x. Orožje in strelivo si tekmovalci zagotovijo sami, Tisti, ki orožja nimate, si predhodno 
dogovorite izposojo skupaj s strelivom od sotekmovalcev! Strelivo bo možno kupiti tudi pri 
organizatorju. Magnum strelivo ni dovoljeno uporabljati! 
Predelava, dodelava in druga dodatna oprema orožja, ki ni sestavni del serijske izdelave in 
bi lahko pomenila prednost pred ostalimi tekmovalci, ni dovoljena! 
Dovoljen je spektiv za kontrolo zadetkov, ki si ga tekmovalec zagotovi sam. 
Dovoljena so samo strelska očala - leča, brez ostalih pripomočkov (blenda, zaslonka). 
Zaščito vida in sluha si mora vsak tekmovalec zagotoviti sam ! 
Dovoljena so samo klasična oblačila iz tkanine. Dodatki, ki bi lahko pomenili prednost pred 
ostalimi niso dovoljeni ! 
V primeru kršenja pravil oz. neupoštevanju navodil glavnega ali linijskega sodnika se 
tekmovalec diskvalificira in odstrani s strelišča ! 
 
SODNIKI IN PRAVILA SOJENJA: 
Sojenje bo potekalo po pravilih strelske zveze Slovenije 
Po končanem tekmovanju strelci prejmejo tarče na vpogled in bodo možne pritožbe v roku 
deset minut. Kavcija za pritožbo je 10€ in se jo v primeru ugodne rešitve vrne. 
Odločitev sodnikov v primeru pritožbe je dokončna 
 
DRUŽABNE DEJAVNOSTI:  
Za vse pohodnike bo organiziran voden pohod in ogled znamenitosti Vojskarske planote. 
Za vse udeležence bo organizirano družabno tekmovanje v streljanju na slepo tarčo 
 
Za vse udeležence bo zagotovljen  hladni obrok (sendvič)  z zaprto pijačo.  
 



PRIJAVA IN SOUDELEŽBA: 
 
Predhodna prijava števila udeležencev iz posameznega območnega združenja je nujna 
zaradi logistične oskrbe, zato prosimo, da število udeležencev najavite vsaj  do ponedeljka 
31.08.2020, na e-naslov: joze.erjavec1@siol.net ali info@cerkno-idrija.zvvs.si  za dodatne 
informacije lahko pokličete na 041 421 090 – Jože Erjavec 
Prijava za strelce na dan tekmovanja bo potekala  do 9.30 ure. 
 
Prispevek za delno pokritje stroškov (hrana, pijača, tarče, pokali medalje, nagrade) 
 je 10 € na strelca in 5€ na pohodnika. Poravna se je na TRR SI56 1915 7500 5771 210  
ali vplača ob prijavi. 
 
V primeru dežja prireditev odpade ! 
 
Veteranski pozdrav! 
 
 
                      Ivo Banič                                                                           Marijan Platiše 
                Vodja tekmovanja                                                              Predsednik OZ VVS 
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