LOVSKA DRUŽINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314 BRASLOVČE
___________________________________________________________________________
vabi na tradicionalno med družinsko lovsko strelsko tekmovanje v počastitev praznika
DNEVA DRŽAVNOSTI v četrtek, 25. 06. 2020 s pričetkom ob 9.00 uri na STRELIŠČU
BOŠTUNOVEC, Povrh 83 Braslovče.
Pot do strelišča bo označena iz smeri Celje – Ljubljana izvoz Šentrupert smer Logarska dolina.
Strelišče je od avtoceste oddaljeno cca 4 km po asfaltni cesti.
PROPOZICIJE TEKMOVANJA – PRAVILNIK O LOVSKEM STRELSTVU LZS,
ČLANI in ČLANICE
 15 glinastih golobov - lovski položaj
 5 strelov na tarčo srnjaka ob fiksnem kolu z MK puško z optiko ali brez
 5 strelov na merjasca prosto z MK puško z optiko ali brez
- Tekmovanje je ekipno in posamezno v kombinaciji.
- Tekmujejo tričlanske ekipe iste lovske družine.
VETERANI ( od 55 – 65 let ) IN SUPER VETERANI ( od 65 let naprej )
 15 glinastih golobov – lovski položaj
 10 strelov v tarčo ( 1 + 5 ) sede ob fiksnem kolu z MK puško z optiko ali brez
Veterani in super veterani lahko tekmujejo tudi v članski ekipni konkurenci .
POKALI IN NAGRADE:
V članski konkurenci prejmejo ekipe pokale do tretjega mesta, posamezniki pa poleg pokalov še lepe
praktične nagrade do 10. mesta.
Članice tekmujejo v posamični konkurenci in prve tri prejmejo pokale, do 5. mesta nagrade.
Veterani in super veterani prejmejo pokale do tretjega mesta in prav tako lepe praktične nagrade do 5.
mesta.
NAGRADNO TEKMOVANJE:
Streljanje glinastih golobov na izpadanje za lepe praktične nagrade.
Za hrano in pijačo ter dobro počutje bo poskrbljeno!
TEKMOVANJE BO OB VSAKEM VREMENU, SAJ SO VSA STRELIŠČA POKRITA!
 INFORMACIJE: - GSM 041 479-582 ( Urankar Sebastjan )
 URADNI TRENING: dan pred tekmovanjem od 16.00 ure dalje
Vljudno vabljeni!
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