
 

 

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE 
ZA SLOVENIJO CELJE 

VABILO 
Območno združenje veteranov 

vojne za Slovenijo Celje 
 

prireja v soboto, 24. aprila 2010, strelsko tekmovanje za 7. memorial Vilibalda Skrta v 
streljanju z MK-puško standardne izvedbe, ki bo potekalo na strelišču Strelske družine 
Celje, na Petričku, Partizanska cesta 59 a v Celju. 
 
Vabimo vas, da se tekmovanja in srečanja udeležite ter tako pripomorete k dostojni 
počastitvi spomina na našega Vilibalda Skrta, prvega predsednika ZVVS Celje in kasneje 
OZVVS Celje. 
 
RAZPORED TEKMOVANJA: 
8.00 do 9.00 prijave ekip 
9.00 otvoritev in pozdravni nagovor nastopajočim in organizatorjem 
9.30 pričetek tekmovanja 
14.00 razglasitev rezultatov in podelitev priznanj in nagrad 
 
PRAVILA: 
- Pravico do nastopa imajo ekipe in člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo in člani 
  Zveze policijskih veteranskih društev Sever. 
- Ekipa šteje tri tekmovalce in eno rezervo – istočasno vodja ekipe. 
- Tekmuje se z MK-puško serijske izdelave. Ekipe lahko prinesejo s seboj orožje in  
  strelivo ter ostalo pripadajočo opremo. 
- Strelja se leže iz roke, na razdalji 50 metrov. 
- Tekmovalci imajo pet poskusnih strelov (pet minut) in deset strelov za oceno (deset  
   minut). 
- Strelja se v tarčo za MK-puško velikosti po pravilih Strelske zveze Slovenije (22,5 x  
  22,5 cm), na strelišču velja red Strelske družine Celje. 
- Ekipe streljajo po vrstnem redu prijav. 
- Tekmovalke in tekmovalci se tekmovanja udeležijo na lastno odgovornost. 
 
PRIJAVE: 
Prijave ekip in posameznikov sprejema organizator praviloma na prijavnicah do vključno 
torka, 20. aprila 2010. 
 
NAGRADE: 
Prva ekipa prejme prehodni pokal, ki po treh zaporednih zmagah preide v trajno last. 
Prve tri ekipe prejmejo pokale, tekmovalci teh ekip pa medalje. V posamični konkurenci 
prvi trije prejmejo medalje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Vremenske razmere ne 
bodo vplivale na izvedbo tekmovanja. 
 
Prijave ekip pošljite na naslov: OZVVS Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje ali na 
elektronski naslov: info@celje.zvvs.si. 
 
Veselimo se snidenja in vam pošiljamo veteranski pozdrav! 
 

 
     OZVVS Celje 
     Božidar Dare Sevšek,   
     predsednik 

 


