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ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE                                                                  Ljubljana, 13. 8. 

2021 

KOMISIJA ZA ŠPORT 

Maroltova 14, Ljubljana 

 

 

V skladu s sklepom Komisije za šport in koledarjem za izvedbo prvenstev ZMSS ter razpisom 

ZŠIS – SPK  za leto 2021 vas obveščam, da je prispel 

 

R  A  Z  P  I  S 

 DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE V  

PARASTRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM ZA LETO 20121 

 

 DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM ZA 

LETO 2021 BO 

V  SOBOTO, 18. 9. 2021 

NA STRELIŠČU NA DOLENJSKI CESTI 11, V LJUBLJANI 

 

 

Zbor tekmovalcev Združenja MS Slovenije še ni znan, o zboru boste obveščeni takoj, ko 

bom vaše prijave posredovala na ZŠIS-SPK, ki je organizator tekmovanja. 

 

Državno prvenstvo se izvaja v posamični in ekipni konkurenci. Ekipo sestavljajo po trije 

tekmovalci(lke) posamezne podružnice, ki so na predtekmovanju dosegli predpisano normo. 

Na tekmovanju ZMSS, ki smo ga imeli 5. junija je prišlo do zapletov s tarčami. V dogovoru s 

strokovnim sodelavcem na ZŠIS-SPK so se na DP uvrstili vsi moški, ki so se udeležili 

streljanja ZMSS in ženske, ki so se udeležile streljanja ZMSS, razen zadnje tri strelke 

(Tatjana Vrh, Mira Glavan in Nada Tomanič). 

 

Tekmuje se s serijsko zračno puško v tekmovalnem razredu SH2, strelja se na tarče R8,  

40 strelov za oceno in neomejeno število poskusnih strelov.  Čas streljanja je 15 min za 

poskusne strele in 50 min za oceno. 

Tekmovalci morajo imeti svojo opremo: puško, strelsko stojalo, strelivo in strelski sedež. 

Sedež mora biti brez naslona. Tekmovalec se med samim tekmovanjem ne sme z rokami 

naslanjati na kateri koli del sedeža in strelske mize.  Prav tako z nobenim delom telesa ne sme 

prekoračiti strelske linije. 

ZŠIS – SPK bo krila stroške tekmovanja in kosila, potne stroške pa Komisija za šport pri 

ZMSS. 

Za tekmovalca, ki še ni registriran pri ZŠIS – SPK in še ni izpolnil registracijskega lista in 

nastopil v katerem koli državnem prvenstvu invalidov Slovenije morajo biti izpolnjeni vsi 

podatki, ki jih je ZŠIS-SPK predpisal. Za morebitnega takega tekmovalca me kontaktirajte 

čim prej. 

 

Prijave sprejemam do vključno torka,  31. 8. 2021  na naslov  ana.mohar@gmail.com 
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Tekmovalci so zavezani k spoštovanju vseh priporočil NIJZ v zvezi s korona virusom za 

izvajanje športnih dejavnosti, veljavnih na dan tekmovanja. Izvedeno bo preverjanje 

pogojev CPT. 

 

 

MALICE NE BO, kosilo zagotovi ZŠIS – SPK. 

 

 

Športni pozdrav !                                                           Komisija za šport pri ZMSS: 

                                                                                                       Ana  MOHAR 


