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Ob prejemanju teh obvestil dovoljujem uporabo svojega elektronskega naslova, javno obdelavo rezultatov in slikovnega materiala v okviru rekreacijskih tekmovanj Športne zveze Škofja Loka. 
Seznanjen-a sem, da se kadarkoli lahko odjavim od prejemanja obvestil Športne zveze Škofja Loka in da me na mojo željo takoj trajno izbrišejo iz svoje baze elektronskih naslovov. 

Nosilci tekmovanja Občina Škofja Loka ter 
 
 
 

in 
 
 

Vabijo na 
 

STRELSKO tekmovanje 
 

Novo strelišče SD Škofja Loka –  

Partizanska c. 1c (bivša vojašnica), Škofja Loka 
 

SOBOTA, 25.5.2019 
s pričetkom ob 9,00 uri 

 

Možno bo streljati že v petek, 24.5. od 16. ure dalje 

za tiste tekmovalce in tekmovalke, 

ki so v soboto zadržani – obvezna predhodna najava. 
 

Strelsko društvo Škofja Loka razpisuje tekmovanje v streljanju s serijsko zračno 
puško, standard zračno puško in zračno pištolo v počastitev občinskega praznika. 
Tekmovalci stari nad 12 let lahko tekmujejo v ekipah dveh članov za pokale 
Športno rekreacijskih iger, sicer pa tekmovanje poteka v naslednji kategorijah : 

 

1. strelci z naslonom mešane ekipe, posamezno po kategorijah: cicibani-ke,  
ml. pionirji-ke 

2. pionirji-ke mešane ekipe, posamezno  
3. kadeti-nje mešane ekipe, posamezno 
4. mladinci-ke mešane ekipe, posamezno 
5. članice do 50 let, člani do 60 mešane ekipe, posamezno  
6. članice nad 50 let, člani nad 60 mešane ekipe, posamezno 
7. moške, ženske ali mešane ekipe za ŠRI igre, potrebna sta dva člana 

 
Tekmovalci-ke, ki tekmujejo ekipno za ŠRI dobijo nogavičke, prve tri ekipe še pokale.  

Pri posamičnih tekmovanjih prvi trije dobijo medalje. 
 

Serijska puška strelja 20 strelov za oceno; po 2 (dva) strela v tarčo R-8 in neomejeno 
poizkusnih strelov. Standard puška strelja 40 strelov za oceno; po 1 strel v tarčo R-4 in 
neomejeno poizkusnih strelov. Zračna pištola strelja 40 strelov za oceno; po 5 strelov v 

tarčo R-16 in neomejeno poizkusnih strelov. 
 

PRIJAVNINA na tekmovalca-ko je 10 € in se plača na račun  
SI56 0700 0000 0193 314 :Strelsko društvo Šk.Loka ali z oddajo prijavnice 
 

Prijave se sprejemajo izključno na el. naslovu : 
strelci.skofjaloka@gmail.com   do nedelje, 19.5. do 20. ure.  

Časovnica bo narejena do torka, 21.05.2019 in posredovana na vaš naslov  
 

INFORMACIJE :  Aleksandar Hadžidaov   040 586 042 
 

NI NOBENIH OMEJITEV GLEDE PRIJAVE EKIP, EKIPE TEKMUJEJO POD IMENI : 
Športnih društev, delovnih organizacij, ustanov, študentov, samostojnih podjetnikov, društev… 

 

 

PRIJAVNICA 39. ŠRI – strelsko tekmovanje 25.5.2019  
 
Ime dveh posameznikov : ___________________________________________ 
 
Ki tekmujeta za ekipo _________________________ 
 

A   Prijavnina je bila plačana na račun  SD Šk.Loka 
 

B   Prijavnina bo plačana po izstavitvi računa na naslov : ____________________ 

mailto:drax.si@gmail.com

