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Datum: 25.11.2019

Ljubljanskim osnovnim šolam in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v streljanju z zračno puško

Tekmovanje bo 18.12.2019 ob 9.00 na strelišču Javnega Zavoda Šport Ljubljana, Park Rudnik -
strelišče, Dolenjska cesta 11.

Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne 
otroke, šolsko leto 2019-2020« ter »Informator 1, 2019/2020«.
Glede na število prijavljenih, se bo določil sistem tekmovanja. Prijave sprejemamo na spletni strani 
http://www.timingljubljana.si

Prijave preko spleta so možne od 26.11. (od 15.00) do 10.12.2019 (do 24.00).

Izvajalec tekmovanja je Mestna strelska zveza Ljubljana: 
kontaktna oseba je Elvira Valant 
tel.: 031 647 214 
e – pošta: elvira.valant@gmail.com

Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562
     

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa              

Marko Kolenc
   Sekretar – vodja oddelka



STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 

1. IZVAJALEC

Mestna strelska zveza, Dolenjska cesta 11, Ljubljana, 
tel: 031 647 214,
e-pošta: elvira.valant@gmail.com

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA

Prvenstvo bo decembra 2019 na strelišču Ljubljana, d.o.o., Dolenjska c. 11. Točen razpored 
in kraj tekmovanja bomo sporočili z dodatnim razpisom.

3. PRAVICA NASTOPA

Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.

4. TEKMOVALNA DOLOČILA

- Strelja se po pravilih Strelske zveze Slovenije in določilih tega razpisa,
- kategorije: - starejši učenci in učenke - letnik 2005 in mlajši,

       - mlajši učenci in učenke - letnik 2007 in mlajši,
- tekmovanje je ekipno in posamično,
- ekipo sestavljajo 3 tekmovalci,
- šola lahko prijavi največ 3 ekipe, oziroma 9 posameznikov,
- strelja se lahko z vsemi vrstami serijskih zračnih pušk,
- strelci imajo na razpolago 20 strelov za oceno,
- čas streljanja je 45 minut.

5. PRIZNANJA

Prvi trije posamezniki prejmejo medalje, prve tri ekipe pa priznanja takoj po končanem 
tekmovanju.

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA

Izvajalec tekmovanja zagotovi puške za tekmovalce, ki nimajo svojih.
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