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Novoletno strelsko tekmovanje HotRange precision 2014
Tekmovanje bo v soboto, 20.12.2014 na pokritem strelišču SD Tržič s pričetkom
ob 11:00 h.
Tekmovalne discipline
Tekmovalni program obsega naslednje discipline:
• MK ostrostrelna puška:
- 1.Puška MK, optika open, 50m, leže, teža puške do 10kg, nasloni:
spredaj open, zadaj z rame brez naslona, tarča F-50;
• MK serijska/standardna puška:
- 2.Puška MK, odprti merki, 50m, leže, teža puške do 10kg, nasloni:
spredaj open, zadaj z rame brez naslona, tarča ISSF ø15,4;
• VK F-Class ostrostrelna puška:
- 3.Puška VK, optika, 100m, leže, teža puške do 10kg, nasloni:
spredaj open, zadaj mehki, tarča F-100;
• VK zgodovinska vojaška puška:
- 4.Puška VK zgodovinska vojaška puška brez predelav, odprti merki,
100m, leže, nasloni: spredaj open, zadaj z rame brez naslona, tarča
ISSF ø50;
Tekmovalna pravila
Na ukaz sodnika strelci zasedejo v naprej določena strelska mesta. Rokovanje
s orožjem na strelskem mestu je dovoljeno samo na ukaz sodnika. V vseh
disciplinah, razen v disciplini VK zgodovinska vojaška puška, se strelja po
ena serija v trajanju 15 minut, v kateri strelec, lahko izstreli neomejeno
število poizkusnih strelov in 10 strelov za rezultat. V disciplini VK
zgodovinska vojaška puška, strelec v eno tekmovalno tarčo izstreli do 15
strelov, od katerih 10 boljših šteje za rezultat.
Strelec ima v vseh disciplinah, razen v disciplini VK zgodovinska vojaška
puška, po eno ali več poizkusnih tarč in tarč za rezultat, v katere izstreli
predpisano število strelov. Če ima strelec v posamezni tarči večje od
predpisanega števila zadetkov, se mu na vsaki taki tarči odšteje ustrezno
število najboljših zadetkov. V disciplini VK zgodovinska vojaška puška,
strelec v eno tekmovalno tarčo lahko izstreli največ 15 strelov. V primeru,
da ima strelec v tej disciplini več kot 15 zadetkov, se mu prav tako odšteje
ustrezno število najboljših zadetkov.
Če strelec v svoji tarči opazi zadetek, za katerega meni da ni njegov, mora o
tem takoj obvestiti linijskega sodnika, ki po zaključku serije in kontroli
tarče tudi odloči, ali bo tak zadetek upoštevan kot neveljaven. Vse odločitve
linijskih sodnikov so dokončne in nanje pritožbe niso možne.
V kolikor ima strelec, v skupini tarč predpisano skupno število zadetkov,
vendar so le ti razporejeni neenakomerno, se strelcu prizna dosežen rezultat,
z odbitkom dveh krogov za vsak zadetek zabeležen v nepravi tarči.
Nasloni:
V vseh disciplinah je dovoljen mehko obložen nastavljivi prednji naslon,
vendar v njem puška ne sme biti fiksno vpeta. Strelec mora ves čas streljanja
sodniku omogočati kontrolo naleganja puške v naslonu, ki se v primeru da
puško navpično dvignemo, ne sme dvigniti od podlage. Prav tako je v vseh
disciplinah dovoljeno streljanje s taktičnih nogic, ki morajo biti pritrjene
na puško in so s tem vključene v težo puške. V disciplinah, kjer sta

dovoljena prednji in zadnji naslon, le ta ne smeta biti povezana. Zadnji
naslon v delu, ki je med streljanjem v kontaktu s kopitom puške, ne sme biti
daljši od 10cm. V disciplinah, kjer zadnji naslon ni dovoljen, strelec lahko
podpira puško le z deli svojega telesa. Dodatna oprema, kot sta strelska
rokavica in strelski jopič, je dovoljena.
Red na strelišču
Vsi strelci morajo dosledno upoštevati ukaze in navodila linijskih sodnikov,
ki pred začetkom vsake serije strelcem razložijo pravila. Vsaka aktivnost na
strelni liniji, ki bi med izvajanjem streljanja lahko motila strelce, je
izrecno prepovedana in bo s strani linijskih sodnikov preprečena. Strelcu ali
pomočniku, ki bi ravnala v nasprotju s pravili oz. motila druge strelce, bo
najprej izrečen opomin, ob nadaljevanju kršitev pa bo strelec kaznovan z
odvzemom dveh krogov za vsako kršitev.
Tekmovalni sistem
-tekmovalna komisija
Tekmovalno komisijo sestavljajo:
- Direktor tekmovanja
- Glavni sodnik
- Linijski sodniki
- Sodniki ocenjevalci tarč
- Tri članska tekmovalna žirija
-tekmovalne serije
Tekmovalne serije se odvijajo po sistemu mikro časovnice in sicer:
T-5 min: priprava prve serije in nameščanje tarč.
T: začetek streljanja.
T+15min: konec streljanja/menjave na strelskih mestih/menjave tarč.
T+20min: začetek streljanja nove serije…
-prijave
Prijave se na dan tekmovanja sprejemajo do 13:00 in se sproti vnašajo na
prosta mesta v mikročasovnici.
-prijavnina
Prijavnina znaša 5€ na disciplino, strelec pa lahko
številu strelskih disciplin tekmovalnega programa.
Vse strelke in strelci do 15 let so prijavnine
brezalkoholna pijača sta vključeni v prijavnino.
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Vsi skupni zmagovalci posameznih disciplin lige HotRange Precision 2013 so
prijavnine oproščeni.
-rezultati
Ocenjevanje tarč in objava začasnih rezultatov se vrši sproti. V kolikor
strelec po preteku 30 minut od objave, na začasne rezultate nima pripomb, vsi
objavljeni rezultati postanejo uradni. Vsi uradni rezultati so dokončni,
pritožbe na objavljene uradne rezultate pa niso več možne.
Priznanja
Po zaključku tekmovanja, se podelijo priznanja za prva tri mesta vsake izmed
tekmovalnih disciplin.
Varnost
Strelci morajo upoštevati vsa pravila varnosti na strelišču. V vseh
disciplinah se orožje lahko polni samo na ukaz sodnika. Pri vseh disciplinah
je pri manipulaciji z orožjem obvezen odprt zaklep.

Vsi tekmovalci, ki še niso napolnili 18 let, lahko streljajo le pod nadzorom
polnoletnega mentorja, ki za njih prevzema odgovornost.
Za vsak varnostni prekršek med, pred in po streljanju, kot je kršitev
varnostnega kota, prst na sprožilcu ali kršitev varnostnega protokola bo
strelec opozorjen, ob ponovitvah kršitev pa diskvalificiran iz nadaljnjega
tekmovanja. Manipulacija z orožjem je možna le na strelski liniji in v varni
coni, v kateri pa ni dovoljena manipulacija s strelivom. Morebitni strelec,
ki teh pravil ne bi upošteval, oz. za katerega bi organizator ocenil, da s
svojim psiho-fizičnim stanjem ogroža sebe in druge, bo odstranjen iz
strelišča. Za ukrepanje v takih primerih, je s strani organizatorja
pooblaščen glavni sodnik.
Informacije
Vse informacije v zvezi s posameznimi tekmovanji dobite na telefonih:
041 787557 in 04 236 36 40.

V Kranju, 11.12.2014
ASZ in Team HotRange.

