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OBMOČNO ZDRUŽENJE 

SLOVENSKIH ČASTNIKOV LAŠKO 
Predsedstvo 

 

VABILO 
 
Območno združenje zveze slovenskih častnikov Laško prireja v soboto, 18. maja 2013 ponovitev 
strelskega tekmovanja za II. pokal OZSČ Laško v streljanju s polavtomatsko vojaško puško CZ 
kalibra 7.62 mm, ki se zaradi neugodnih vremenskih pogojev  dne 22. 09. 2012 ni izvedlo. 
Tekmovanje bo potekalo na strelišču v Hudi jami 1a pri Laškem (dom SD Rečica). Vabimo vas, da 
se nam pridružite s svojo tričlansko ekipo. 
Pokrovitelj tekmovanja je Predsedstvo ZSČ. 
 
Razpored tekmovanja: 
08.00 – 08.30 prijava ekip 
08.30 – 09.00 otvoritev in pozdravni nagovor pokrovitelja 
09.00 – pričetek tekmovanja 
13.00 – zaključek tekmovanja 
14.00 – razglasitev rezultatov 
 
Pravila: 

- pravico do nastopa imajo člani ZSČ, PVZ Sever in člani ZVVS ter drugi vabljeni 
- ekipa šteje tri člane (lahko po spolu mešano), rezultati štejejo tudi posamično (moški in ženske 

ločeni kategoriji) 
- tekmuje se s polavtomatsko vojaško puško CZ cal. 7.62 na razdaljo 50 m 
- orožje in strelivo zagotovi organizator 
- tekmovalci imajo na voljo pet poskusnih strelov v roku petih minut in deset strelov za oceno v 

roku desetih minut 
- strelja se leže z roke brez naslona v tarčo velikosti 50 x 50 cm 
- ekipe streljajo po vrstnem redu prijav 
- tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

 
Prijave: 
Ekipe svojo udeležbo prijavijo najkasneje do 10. maja 2013 po pošti na naslov: OZSČ Laško, 
Trubarjeva 3, p.p. 103, 3270 Laško ali na e-naslov: ozsclasko@gmail.com .  
Startnina za ekipo znaša 30,00 EUR in se plača ob prijavi na TRR pri Banki Celje:  
0600-0000-7420-993 s sklicem 00 1805201302. 
 
Nagrade: 
Prve tri ekipe prejmejo pokale, tekmovalci medalje, prvi trije v posamični konkurenci (moški in 
ženske) prejmejo medalje. Prvo uvrščena ekipa prejme prehodni pokal, ki po treh zaporednih 
zmagah preide v trajno last. 
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 
Dodatne informacije so dostopne po tel.: 041-405-113 ali 070-394-150. 
 
                                                                                                                          OZSČ LAŠKO 
Veselimo se snidenja!                                                                                    ZVONKO ZOREC 
Častniški pozdrav!                                                                                             PREDSEDNIK                                                                       

                                                                                                                                                                                                       


