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RAZPIS 
 
Strelsko društvo MESTO-Ljutomer prireja 14. odprto strelsko tekmovanje v streljanju s 
standardno zračno puško in pištolo za pokal  ''MESTA'' LJUTOMER, ki se bo odvijalo na 
montažnem strelišču v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru, Grossmanova ul. 7. Tekmovalo se 
bo na elektronskih  tarčah SIUS ASCOR. 

Tekmovanje bo potekalo v petek 30.12.2022 v popoldansko večernih urah in v soboto 
31.12 2022 s pričetkom ob 9.00 uri. V športni dvorani ŠIC bo na razpolago 20 
montažnih strelskih mest (puška) in na strelišču 6 strelskih mest (pištola). Celotno 
tekmovanje se bo odvijalo v istem objektu. Zaradi bližnjega praznika, bomo 
tekmovanje zaključili v soboto, z razglasitvijo rezultatov, najpozneje ob 16:00 uri. V 
primeru prevelikega števila prijavljenih tekmovalcev bomo število prijavljenih 
tekmovalcev omejili po principu, da bodo upoštevani prej prijavljeni. 
  
Propozicije: 

• strelja se 60 strelov, na elektronske tarče SIUS ASCOR, po pravilih 15+75 min 

• vsako društvo ali klub lahko nastopi z več ekipami in z neomejenim številom 
posameznikov, ekipe so lahko mešane po spolu in kategoriji. Posamezno se tekmuje v 
enotni kategoriji člani, članice. Mladinke in kadetinje posamezno, ki bodo ob prijavi na 
tekmovanje navedle tudi letnico rojstva bomo razvrstili posebej v enotno kategorijo 
mladinke 

• prijavnina za ekipo znaša 45€, za posameznika 15€ 

• na dan tekmovanja je potrebno predložiti potrdilo o plačani prijavnini 

Prijavnino poravnate izključno na tekoči račun SD ''MESTO'' Ljutomer, ki je odprt pri 

DBS--TRR:SI56 1949 1501 2840 985. 
Nagrade: 

• prve tri ekipe v obeh disciplinah (puška in pištola) prejmejo pokale in medalje 

• prvi trije v enotni kategoriji člani,članice posamezno prejmejo medalje, manjše praktično 
darilo organizatorja prejme prvih šest (6) posameznikov.  

• prve tri mladinke posamezno prejmejo medalje, manjše praktično darilo organizatorja 
prejme prvih šest (6) posameznic. 
 

Rok za prijave:  
Prijave sprejemamo do vključno 24.12.2022. 
Vljudno vas prosimo, da se držite datuma prijav zaradi pravočasne izdelave urnika 
tekmovanja in obveščanja prijavljenih, ki ga boste prejeli v torek 27.12.2022. 
 
Prijavite se lahko: 

• na naslov: SD ''MESTO'' Ljutomer, Rajh Nade 15, 9240 Ljutomer 

• e-mail: alojz.vogrinec@gmail.com, tel. +386 31 313 945 

• prosimo, da navedete e-naslov na katerega vam pošljemo urnik tekmovanja 
 

Za morebitne dodatne informacije  pokličite A. Vogrinec 031 313 945, R. Nagy 041 628 130. 
 
Strelski pozdrav! SD ''MESTO'' Ljutomer 
 Alojz Vogrinec in Mitja Budja 
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