OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE
ZA SLOVENIJO LAŠKO

VABILO
Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Laško
prireja v soboto, 27. marca 2010, strelsko tekmovanje za 4. memorial Štefana Šemrova.
Tekmovanje bo potekalo na strelišču Strelske družine Dušana Poženela v Rečici pri Laškem.
Vabimo vas, da se tekmovanja in srečanja udeležite ter tako pripomorete k dostojni
počastitvi spomina na našega Štefana.
PRAVILA:
- tekmovanja se lahko udeležijo ekipe in člani ZVVS, Združenja Sever, ZB NOB, ZSČ in
Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško
- tekmuje se z MK-pištolo serijske izdelave na 25 m, orožje
in strelivo zagotovi organizator
- ekipa šteje tri člane, izmed katerih se določi vodja ekipe
- strelja se stoje, eno- ali dvoročno, tekmovalci imajo pet poskusnih
strelov (pet minut) in deset strelov za oceno (deset minut)
- strelja se v tarčo velikosti po pravilih Strelske zveze Slovenije,
na strelišču velja red Strelske družine Rečica
- ekipe streljajo po vrstnem redu prijav
- tekmovalke in tekmovalci se tekmovanja udeležijo na lastno
odgovornost
Prihod in prijava ekip od 8. ure, število ekip po združenjih ni omejeno. Tekmovanje se prične
ob 9. uri. Zaradi lažje organizacije prosimo, da prijavite ekipe najkasneje do 20. marca
2010.
Kotizacija za prijavljeno ekipo znaša 40 €, za posameznika 15 €; lahko jo poravnate ob
prihodu in prijavi na strelišču. Prosimo, da navedena pravila upoštevate.
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 bo poskrbljeno. Vremenske razmere ne bodo
vplivale na izvedbo tekmovanja.
Prijave ekip pošljete na naslov: OZVVS Laško, Trubarjeva ulica
3, p. p. 89, 3270 Laško, ali na elektronski naslov: ozvvslasko@gmail.com.
Veselimo se snidenja in vam pošiljamo veteranski pozdrav!
OZVVS Laško
Drago Ožek
predsednik

