
Društvo Ostrostrelcev Slovenije in koordinacija strelskih društev, ki se 

ukvarjajo z ostrostrelskim športom, vabita člane strelskih zvez v Sloveniji 

na drugi krog serije tekmovanj 

 

POKAL VUTE 2022 
 

in drugi krog tekmovanja 
 

Slovenska Ostrostrelska Liga Optics Trade 2022 
 

Tekmovanje bo na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu v soboto 28.5.2022 z 

začetkom ob 9. uri. 

 

Tekmovalne discipline posamezno  

 

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

Šteje za razvrstitev POKAL PUŠKARSTVA VUTE 2022 
Puška MK, optika open, 100m leže, teža puške do 8 Kg.  

Nasloni: spredaj open, zadaj mehki. Kaliber: 22LR. 

 

• Ostrostrelna puška Target rifle (TR) 300 m, 20 strelov,  

Šteje za razvrstitev SLOVENSKE OSTROSTRELSKE LIGE OPTICS TRADE 2022 
Puška VK, optika open, 300m leže, teža puške do 8,25 Kg skupaj z optiko in nogicami.  

Nasloni: spredaj nogice, zadaj mehki. Kalibri: 5,56x45/223Rem, 7,62x51/308Win. 

Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni. 

 

• Ostrostrelna puška Open rifle (OR) 300 m, 20 strelov,  

Šteje za razvrstitev SLOVENSKE OSTROSTRELSKE LIGE OPTICS TRADE 2022 
Puška VK, optika open, 300m leže, teža puške do 10 Kg.  

Nasloni: spredaj open, zadaj mehki. Kalibri: vsi kalibri s centralnim vžigom do 8mm. 

Kompenzatorji odsuna niso dovoljeni. 

 

• Ostrostrelna puška Open rifle (OR) 100 m, 20 strelov 
Puška VK, optika open, 100m leže, teža puške do 10 Kg.  

Nasloni: spredaj open, zadaj mehki. Kalibri: vsi kalibri s centralnim vžigom do 8mm. 

 

Tekmovalne discipline ekipno  

 

• Ostrostrelna puška Target rifle (TR) 300 m, 20 strelov 

• Ostrostrelna puška Open rifle (OR) 300 m, 20 strelov 
 

 

Tekmovanje MK Ostrostrelna puška Mini Open rifle 100 m šteje za POKAL 

PUŠKARSTVA VUTE 2022 

 

Tekmovanji na razdalji 300m, vključno z ekipnima tekmovanjema štejejo za 

razvrstitev Slovenske Ostrostrelske Lige Optics Trade 2022 in za rang 

lestvico ostrostrelcev. 

 

Zaradi omejene kapacitete strelišča, so prijave za posameznega strelca 

omejene na največ tri discipline, izvedeno pa bo največ 12 serij.  

 

Tekmovanje bo potekalo po sistemu mikročasovnice, kjer imajo predprijavljeni 

strelci možnost izbire okvirnega termina nastopa. Vse strelce zato pozivamo, 

da nam po elektronski pošti info@hot-range.com sporočijo, v katerih 

disciplinah želijo nastopiti in okvirno v katerem času. Prav tako naprošamo 

vse strelce, da nam pošljejo izpolnjen obrazec s potrebnimi podatki o 

orožju, s katerim bodo nastopili. Predviden začetek prve serije je ob 9:00, 

predprijavljeni strelec se mora zglasiti na strelišču najmanj 30 min. pred 

predvidenim nastopom. V kolikor tega ne stori, bomo njegovo strelsko mesto 

zapolnili z drugim strelcem, njega pa umestili v kasnejši termin. 

 



V skladu s pravilnikom lige, mora organizator vsem sodelujočim strelcem v 

tekmovalni konkurenci zagotoviti enake ali primerljive pogoje strelskega 

mesta in nadzora zadetkov, zato uporaba individualnih kamer ni dovoljena. 

 

Organizator bo poskrbel za video nadzor zadetkov na razdalji 300m. 

 

Glavni pokrovitelj, podjetje Vute d.o.o. bo najboljšim v disciplini MK 

ostrostrelna puška 100m podelil praktične nagrade podjetja Anshütz, 

zmagovalcu pa bon v višini 50€.  

 

Glavni pokrovitelj Slovenske Ostrostrelske Lige 2022, podjetje Optics Trade 

d.o.o., v letu 2022 mogoča ugodnejšo prijavnino v višini 25€. 

 

Vse informacije v zvezi s tekmovanjem dobite na telefonih 041 290 850 (Miran) 

in 041 787 557 (Jurij). 

 

 

V imenu Društva Ostrostrelcev Slovenije in pokroviteljev vljudno vabljeni. 

 

V Kamniku, 5.5.2022 

Miran Šmarčan 

Vodja tekmovanja                


