
Društvo ostrostrelcev Slovenije objavlja pravilnik serije tekmovanj 

 

Pokal VUTE 2022  

 
Organizacija tekmovanja: 

Pokal VUTE 2022 je serija tekmovanj v streljanju z MK ostrostrelno puško, ki 

bodo izvedena v letu 2022. Tekmovanja organizira Društvo Ostrostrelcev 

Slovenije, praviloma na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu. 

 

Tekmovalni pogoji: 

Pravico do sodelovanja imajo vsi strelci, ki so državljani Republike 

Slovenije, so člani ene izmed strelskih zvez v RS, posedujejo orožno listino, 

ki strelcu omogoča samostojno uporabo strelišča in imajo orožje, ki ustreza 

tehničnim kriterijem tekmovalne discipline. Na posameznem tekmovanju, lahko s 

posebnim povabilom natopijo tudi strelci, ki niso državljani RS.  

 

Tekmovalne discipline 

 

• MK Ostrostrelna puška Mini Open rifle (MOR) 100 m, 20 strelov 

Puška MK, optika open, 100m leže, teža puške do 10 Kg. Nasloni: spredaj open, 

zadaj mehki. Kalibri: 22LR. Tarča: R-130.  

 

Tekmovalni sistem: 

Tekmovanja Pokal VUTE 2022 so lahko samostojni strelski dogodki, ali 

tekmovanja znotraj večjih strelskih dogodkov, ki jih organizira Društvo 

Ostrostrelcev Slovenije. 

 

Tekmovanja bodo organizirana preko celotne sezone. Razpis za posamezno 

tekmovanje bo praviloma objavljen najmanj 7 dni pred posameznim tekmovanjem. 

Strelci bodo imeli na razpolago eno ali več poizkusnih tarč in deset ali več 

tekmovalnih tarč. Organizator mora vsem strelcem zagotoviti enake ali 

primerljive pogoje streljanja. 

 

Pravila: 

Veljajo vsa varnostna določila pravilnika F-Class ICFRA 

- Čas za pripravo pred poizkusnimi streli je 10 minut; 

- Čas za poizkusne strele je omejen na 5 minut in največ 5 strelov. V 

primeru, da je v poizkusni tarči več kot 5 zadetkov, odvečni zadetki štejejo 

kot zgrešeni streli v tekmovalni tarči. V kolikor strelec, s poizkusnimi 

streli zadene tekmovalno tarčo, mora tak strel prijaviti sodniku. Če tega ne 

stori, bo tak strel štel kot zgrešen tekmovalni strel.; 

-Čas za tekmovalne strele je omejen na 20 minut, strelec pa ima pred začetkom 

streljanja lahko pripravljenih ne več kot 20 strelov.  

- V primeru zastojev zaradi neuspešnega vžiga naboja, lahko strelec take 

naboje, v prisotnosti sodnika nadomesti.  

- V kolikor strelec v tekmovalni seriji izstreli več kot 20 strelov, sledi 

diskvalifikacija zaradi nešportnega vedenja. 

- Tarča je krožna, 1-10+X, dimenzije krogov: X=3mm, 10=9mm, 9=13mm, 8=36mm, 

7=50mm, 6=63mm, 5=77mm, 4=90mm, 3=104mm, 2=117mm, 1=130mm.  

 

Točkovanje pokalnega tekmovanja: 

Seštevek zadetih krogov v posamezni disciplini, šteje za končni rezultat. V 

primeru enakih rezultatov, za prednost šteje najprej večje število notranjih 

centrov (X), nato pa večje število posameznih krogov. V celotni ligi je 

predvidenih najmanj tri in največ 6 tekmovalnih krogov. Za skupni rezultat 

lige štejejo 2/3 najboljših rezultatov, liga pa je veljavna, ča so izvedena 

najmanj 3 tekmovanja. (3=2, 4=3, 5=3, 6=4).  

 

Priznanja: 

Organizator vsakega od tekmovalnih krogov, za prva tri mesta priskrbi 

medalje. Skupni zmagovalec pokalnega tekmovanja pa prejme prehodni pokal. 

 



 

Varnost: 

Strelci morajo upoštevati vsa pravila varnosti na strelišču po pravilniku 

ICFRA in dosledno upoštevati varnostni protokol strelišča. Manipulacija s 

strelivom je možna le na strelski liniji, manipulacija z orožjem pa le preko 

sodnika. Morebitni strelec ali obiskovalec, 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. Strelci morajo upoštevati 

priporočila NIJZ o vzdrževanju medosebne razdalje oz. uporabe mask, v skladu 

s trenutno veljavnimi ukrepi. Več o potrebnih ukrepih si preberite 

na: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 

 

 

 

V Kamniku, 16.4.2022 

 

Miran Šmarčan 

Vodja tekmovanja 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nijz.si%2Fsl%2Fkoronavirus-2019-ncov&data=02%7C01%7Cipolajnar%40nkbm.si%7Cf8a22c047af749f44ba608d85f936676%7C97b95633c28c4dd2bcb2c7e6daf11061%7C0%7C0%7C637364434134844586&sdata=cAh0AXeewOmVutFPisDDA1uF5yzD7M8MqGcEoM587Ys%3D&reserved=0

