
Streljanje v F-class - nekatera pravila streljanja in strelska pravila 

Dokument vsebuje osnovna pravil katerih se strelci morajo držati na tekmah v 

Republiki Sloveniji. 

PRAVILNIK 
Razlaga pojmov 

 CRO: Chief Range Officer/Vodja Streljanja 

 RO: Range Officer/Sodnik 

 MD: Match Director - je odgovor za pogoje in odnose z organizatorjem 

tekmovanja 

 F/O: Open kategorija 

 10kg kompletno orožje 

 dovoljena globina špic (angl. spike) 50mm (2”)     

 F/TR: 

 .223 do .308/SAAMI ali C.I.P. 

 kompletna puška z vsemi dodatki 8.25kg 

 Pri F/TR ista globina in dovoljen uporab tudi pasu (angl. sling) 

Važni členi iz pravilnik ICFRA 

F2.6: Noben del kopita ali ročaja se ne sme dotikati tal. To velja tudi za vse trde 

površine 

F2.7: Zadnji naslon ne sme biti pritrjen, zavit ali nastavljiv podstavek. Prav tako 

zadnji naslon ne sme biti povezan z prednjim ali pa kako drugače pritrjen na 

podlago (mora biti prosto plavajoč) 

F2.8: Vsebina obeh podstavkov mora biti debelejša od 5mm in polnjena z 

polnilom, ki omogoča sodniku, da ga z prstom vidno deformiran na straneh in 

spodnji strani. 

F2.9: Table / plošče / pod sprednjim in zadnjim podstavkom so prepovedane. 

Tapison in podobni mehki materiali se lahko podlagajo. Pod postavke lahko 

položimo tudi deske, ki niso širše od 30cm (F/TR) in ne daljše kot 5cm na vsako 

stran strelskih nog (angl. bipod). Vodial nogic so prepovedana. Deske so z obeh 

strani ravne (možna je tudi luknja, vendar samo za prenos z in na linijo 

streljanja) 

F2.14: Vsak sprožilec je lahko testiran na liniji pred streljanjem (RO) 

F2.17: Magazini so dovoljeni le kot platforma za naboje. 

F2.18: Kompenzatorji ali plinske zavore so prepovedane. 

F2.19: Dušilci so prepovedani. 

F2.21: Strelivo mora biti narejeno tako, da se ne dotika polj v cevi. Če RO 

zahteva izvlek streliva, ki se loči od kroglje se obravnava kot F8.3 

F3.3: Tablice za veter in korekcijo so dovoljene. Ekipne zastavice so dovoljene. 

F4.3: Squading po grupah (reprezentance, timi…) je dovoljen po dogovoru z 

Tekmovalnim komitejem 

F6.8: Coaching, pomoč na linije, se, lahko izvaja samo z številkami in ne sme 

vsebovati podatkov o vetru svojega ali tretjega strelca na liniji. Vsa elektronska 

oprema na liniji  je prepovedana, razen ur in elektronski glušnikov brez 



možnosti prenosa podatkov. Če organizator dovoljuje in priskrbi viden nadzor in 

auto-vox sistem ta mora biti dostopen vsem in ob vsakem času. 

F6.8/1: Ne šteje se coaching, če pomagamo nekomu zadeti prvi strel. Po prvem   

  strelu pa pomoč ni več dovoljena. 

F13.1.1: Posamezna  serija: 

        Na določen čas izstrelimo število strelov. Za tekmovalcem sedi opazovalec, 

ki vpisuje rezultate na tekmovalni list 

F13.1.2: Način Bisley 

        Dva do trije tekmovalci na tarčo. Vsak strelja na 45s do 1min. Vpisovanje v 

tekmovalne liste je medsebojno. 

F13.1.3: SSIP 

        Strelja se v parih. Vsak vpisuje kolegove rezultate (menjava z drugim 

dvema, ki čakata na vrsto) 

Pravila za naša tekmovanja 

1. Orožje (varno, zastavica, zaklep zunaj) prinesemo na linijo) 

2. Sodnik prebere tekmovalce v tej skupini 

3. Tekmovalci se na ukaz RO pripravijo (nihče ne stoji pred 

orožjem/tarčami) 

4. Cevi in strelske nogice so pred linijo streljanja (postavi se trak, če ni 

druge linije) 

5. Vsak tekmovalec vpiše soseda in številko njegove tarče na tekmovalni 

list, ki je na tablici. Piše se izključno z kemičnim svinčnikom. 

6. V začetku bo sodnik po štartu streljanja in koncu strela vsakega strela dal 

znak z piščalko. Kdor bo ustrelil po znaku mu bo dodelje rezultat 0. Drug 

prekršek -5 (-10) točk. Po trejtem prekršku je tekmovalce diskvalificiran. 

7. Ko se bodo tekmovalci opremili z štoparicami, bodo tekmovalci lahko 

merili čas sami. 

8. V poskusni seriji ustrelimo 2 strela (vpišemo v ocenjevalni list). Na željo 

tekmovalec zadrži oba strela, zadnji strel ali nobenega. 

9. Tekma se nadaljuje s 15, 14, 13 streli (odvisno od števila pridržanih 

strelov iz poskusne serije). 

10. Ko končamo z streljanjem počakamo na znak sodnika RO na li niji . 

Odpremo in zavarujemo orožje ter se pripravimo na drugo serijo. 

11. Med serijami mora biti vsaj 5min časa za pripravo. 

12. Odvisno od ocenjevanje seštejemo rezultate/ z tablic ali tarč /. 

13. Tablice / telefoni / za prikazovanje zadetkov na  tarčah  morajo biti vidne 

za oba tekmovalca (ali pa spoterja, ki je prisoten in vpisuje rezultate).Če 

rezultate vpisuje spoter mora strel vsakič potrditi strelec z strinjanjem .V 

nasprotnem primeru se zadetek slika z drugim telefonom in nato odloči 

/RM / kakšen je rezultat /. 

14. Pritožbe so možne v roku 30min po streljanju ali objavi rezultatov in jih 

rešuje RM z še dvema predstavnikoma / arbitražna komisija /. 

Boro Ličina (Predstavnik ICFRA-SI) 


