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V A B I LO 
na »Pokal ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Luke Koper oz. Slovenije«  

 

Združenje SEVER za Primorsko in Notranjsko in PU Koper vabita vse člane Združenja 
Sever, delavce Policije in Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske vojske, Zveze vojnih 

veteranov za Slovenijo ter policiste in vojake iz sosednjih držav, na tretje strelsko tekmovanje 
za »Pokal ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Luke Koper oz. Slovenije«, ki bo potekalo   
v soboto, 31.10.2009 na strelišču v kamnolomu Črnotiči (Črni Kal, smer Podgorje). 

 
Tekmovalci naj se do 8.30 zberejo v kamnolomu Črnotiči, kjer bodo plačali štartnino 25 evrov 
na tekmovalca. Na zahtevo organizatorja se bodo morali izkazati z veljavnim dokumentom s 

sliko oziroma s službeno ali člansko izkaznico.  
 
Otvoritev tekmovanja bo ob 9.00 uri, ki ga bo vodil predsednik Združenja Sever za Primorsko 
in Notranjsko, gospod Fabio STEFFE in direktor PU Koper Štemberger Božidar,katera bosta  
ob zaključku na Koči Lovske družine Rižana tudi podelila prehodni pokal in ostala priznanja 
zmagovalcem. 
 
Tekmovanje bo potekalo po pravilih obrambnega streljanja (pravila streljanja IDPA), v štirih 
različnih situacijah. Tekmovalci bodo streljali s polavtomatsko pištolo kalibra 9 x 19 mm, vsak 
bo potreboval približno 80 nabojev.  
 
Ekipe bodo sestavljene iz največ štirih (4) članov, za skupno uvrstitev ekipe se štejejo trije (3) 
najboljši rezultati. Ekipe bodo ločene na žensko in moško kategorijo, mešane ekipe pa bodo 
tekmovale v moški konkurenci. 
 
Za nemoteno izvedbo tekmovanja bosta vsem udeležencem na strelišču omogočena 
izposoja orožja ter nakup streliva po tržni ceni.  
 
Prosimo vas, da za nabavo zadostne količine streliva ob prijavi ekipe navedete število 
tekmovalcev, ki nimajo lastnega streliva (v rubriki »Strelivo« v prijavnici). 
 
Za 1., 2. in 3. mesto bodo ekipe prejele pokale, prvi trije posamezniki medalje,  prvouvrščena 
ekipa pa bo prejela tudi prehodni pokal.  
 
Zaželeno je, da se tekmovanja udeležite v službenih uniformah. 
 
 
 
Izpolnjene prijavnice najkasneje do 25. 10. 2009 pošljite na elektronski naslov:   
 

strelci.sever@gmail.com 
 
Tekmovanje je omejeno na 100 udeležencev, zato bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.  
 



Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. 
 
Za dodatne informacije sta kontaktni osebi:  
 
Krešimir Skeja  (tel. št.: 041/738-982) 
Vlado Andrejašič  (tel. št.: 051/246-823). 
 
 
Veteranski pozdrav !       
 
 
                           Fabio Steffe 
          PREDSEDNIK DRUŠTVA 
 
 
 
 


