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Zaradi trenutni razmer v zvezi z COVID-19 tekmovalcem na DP PUŠKA podajamo navodila za 

udeležbo na tekmovanju. Plačilo štartnine v višini 29€ se nakaže na 

TRRSI56051008010833825, Društvo za praktično streljanje Soča, Prešernova ulica 17, 5000 

Nova Gorica. Rok plačila je do srede 14. 10. 2020. V kolikor se plačuje štartnine iz računov 

društev ali drugih računov je potrebno organizatorju na e-naslov dpssoca.ng@gmail.com 

poslati obvestilo s katerega računa je štartnina poravnana in za katerega tekmovalca je le ta 

plačana. JUNIJORJI TEKMUJEJO BREZPLAČNO 

 

 

Prihod na strelišče in gibanje po strelišču:  

 

Ob prihodu na strelišče si tekmovalec nadene lastno masko, si pri vhodu na strelišče razkuži 

roke (razkužilo zagotovi organizator) in se pri organizatorju prijavi. Po opravljeni prijavi se 

tekmovalec prestavi pred strelsko progo, kjer bo začel tekmovanje. Tam tekmovalec počaka na 

prihod sodnikov in ostalih tekmovalcev v squad. Squad je celoten čas tekmovanja skupaj in se 

z drugimi squadi ne druži. V squadu tekmovalci uporabljajo maske. Tekmovalec lahko sname 

masko po ukazu sodnika za polnjenje orožja. Ponovno si jo nadene, ko zaključi s strelsko progo. 

Ko squad zaključi na posamezni progi se skupaj prestavi na naslednjo progo, ko je le ta prosta. 

Ko squad zaključi z vsemi strelskimi progami tekmovalci v najkrajšem času zapustijo območje 

strelišče. Pred prihodom na strelišče se morajo tekmovalci seznaniti z usmeritvami NIJZ glede 

preprečevanje okužb z korona virusom na spletnem naslovu: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sport

nih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf 
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Prav tako mora vsak tekmovalec s sabo prinesti izpolnjen obrazec v zvezi s seznanitvami glede 

higienskih priporočil za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 na športnih tekmovanjih, 

katerega preda organizatorju ob prijavi. Obrazce bo organizator hranil en mesec in ga bo predal 

NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v roku enega meseca od dneva izvedbe tekmovanja zahteve 

ne pošlje bo organizator obrazec uničil.  

 

NA STRELIŠČU NE BO MALICE, PIJAČE ALI DRUŽENJA! 

 

Podelitev po izvedena naknadno oz. bodo pokali in medalje dostavljene društvom iz katerih 

bodo člani dobitniki posameznih odličij.  

 

Urnik prihoda na strelišče: 

 

Tekmovalci v petek: prijave na strelišču do 13.00 ure, začetek tekmovanja ob 13.30 uri. Squad 

1 – Proga 1, Squad 2 – Proga 4, Squad 3 – Proga 6. 

 

Tekmovalci sobota dopoldan – prijave na strelišču do 07.30 ure, začetek tekmovanja ob 08.00 

uri. Squad 4 – Proga1, Squad 5 – Proga 4, Squad 6 – Proga 6. 

 

Tekmovalci sobota popoldan – prijave na strelišču do 12.30 ure, začetek tekmovanja ob 13.00 

uri. Squad 7 – Proga 1, Squad 8 – Proga 4, Squad 9 – Proga 6.  

 

Za nevšečnosti se vam že vnaprej opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. 

 

 

                                                                                       Organizator 

                                                                               DPS Soča Nova Gorica 


