S T R E L J A N J E
RAZPIS
ZIMSKA LIGA V STRELJANJU Z ZRAČNO PIŠTOLO 2022
Športno Društvo Lom pod Storžičem organizira zimsko ligo v streljanju z zračno pištolo za leto 2022.
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo od 2. februarja 2022 do 30. marca 2022 ob ČETRTKIH
od 17:00 ure do 19:30 ure v Domu družbenih organizacij v Lomu.
PROPOZICIJE TEKMOVANJA:
V zimski ligi se izvede 3 KOLA po 20 strelov po kategorijah.
Tekmovalci streljajo stoje v eni seriji 4 x 5 strelov na razdalji 10 m.
Čas nastopa tekmovalcev v posamezni seriji je 30 min.
Serije se morajo od streljati do 30. marca 2022.
Končna razvrstitev, ki šteje tudi za točkovanje športnih iger Tržiča za leto 2022, je seštevek doseženih
krogov v 3 KOLIH.
Tekmovalci tekmujejo z zračno pištolo na vzmet (s prednjim in zadnjim merkom) kalibra 4.5 mm.
Tekmovalci nastopajo z svojim orožjem.
KATEGORIJE:
Tekmovalci z zračno pištolo bodo razdeljeni v kategorije glede na število prijav
• A—Moški ( 1 do 3 kategorije )
• B---Ženske ( 1 do 3 kategorije )
PRIZNANJA:
Prvi 3 po kategorijah po 4 najboljših kolih dobijo medalje. Startnina znaša 10,00 €
in se poravna s 1. kolom lige.
V primeru prijave na oba tekmovanja zimske lige v streljanju (pištola + puška), je prijavnina 15 €.
PRIJAVE:
Prijave na GSM 031 325 243 (Anton), ali po e-pošti na meglican@siol.net, ali v času izvajanje rekreacije
streljanja ob četrtkih zvečer v Domu družbenih organizacij v Lomu.
SPLOŠNE DOLOČBE:
Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost prijavitelja.
Na tekmovanju lahko nastopijo osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran).
Tekmovanje bo potekalo v skladu z navodili NIJZ in trenutno veljavnim odlokom Vlade RS.
Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nezgode ali poškodbe udeležencev ali tretjih
oseb.
Prireditev je delno financirana z strani Občine Tržič in Fundacije za šport.
TEKMOVANJE SE ŠTEJE ZA TOČKOVANJE V TRŽIŠKIH ŠPORTNIH IGRAH 2022
ŠPORTNO DRUŠTVO LOM POD STORŽIČEM

www.lompodstorzicem.si

