Številka: 671-465/2011 - 15
Datum: 1. 12. 2011
Ljubljanskim srednjim šolam in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v streljanju z zračno puško
Tekmovanje bo v sredo 14. 12. 2011 ob 9.00 na strelišču Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA,
Park Rudnik, Dolenjska cesta 11.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od petka 2. 12. (od 15.00) do ponedeljka 12. 12. 2011 (do 24.00).
Strelišče ima na voljo 40 strelskih mest, zato bo tekmovanje potekalo hitro in po obstoječem
urniku. Zamudniki bodo imeli možnost nastopiti na koncu tekmovanja. Izvajalec tekmovanja
nudi brezplačno izposojo orožja za tekmovalce, ki ga nimajo.
Izvajalec tekmovanja je Mestna strelska zveza Ljubljana:
kontaktna oseba je Elvira Valant
tel.:031 647 214,
e – pošta: elvira.valant@siol.net
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa

Marko Kolenc
Načelnik

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
1. IZVAJALEC
Mestna strelska zveza Ljubljana, Dolenjska cesta 11, Ljubljana, tel.:031 647 214, Epošta:elvira.valant@siol.net
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo decembra 2010 na strelišču Zavoda Tivoli, enota Ljubljana na Dolenjski
cesti.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1992 in mlajši.
Tekmuje se po pravilih SZS in določilih tega razpisa.
Tekmovanje je ekipno in posamično.
Ekipo sestavljajo 3 dijaki oz. dijakinje.
Šola lahko prijavi več ekip.
Tekmuje se lahko z vsemi vrstami serijskih zračnih pušk.
Tekmovalci imajo na razpolago 20 strelov za oceno.
Čas trajanja je 40 minut.
5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki oz. posameznice prejmejo kolajne, prve tri ekipe pa pokale na
zaključni prireditvi.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja. Izvajalec
zagotovi puške za tekmovalce, ki nimajo svojih pušk.
Prijave bo sprejemal z geslom na spletu Timing Ljubljana.

