
 

                                                                                              ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN ZASAVJE     
                                                                                           
                                                                                                                           Ljubljanska cesta 10 
                                                                                                                                       1270 Litija 
                                                                                                                          Telefon : 041 745 521 
                                                                                                        E-pošta :zldzasavje@gmail.com 
 
 
 
 Datum : 10. 6. 2021 
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VABILO NA STRELSKI DAN 2021 

 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje pri ZLD Zasavje vas vabi  na strelski dan ,vabljene so samo 

lovske družine ,ki so članice ZLD Zasavje. Pomerili se bomo z lovsko risanico na tri različne tarče ,ki bodo 

na dolžini 33m, 66m in na 122m.Tarče bodo za ostrostrelne puške za 100 m. Dovoljen je lovski kaliber 

minimalno 22  hornet  in navzgor. Strelja se na vsako tarčo 2 strela skupaj šest strelov ,kateri so omejeni s 

časom šest minut za vse strele. Prvi krog tekmovanja se šteje za ekipno tekmovanje v katerem lahko 

tekmujejo člani mešane kategorije iste LD.  Najboljše  tri ekipe, ki štejejo tri člane iste LD prejmejo pokale 

za prva tri mesta in najboljša ekipa prejme tudi prehodni pokal za eno leto ,če ga osvoji trikrat gre v trajno 

last .V primeru enakih rezultatov se šteje večje število desetk in strogi center. Tarče se kontrolirajo z 

merilnikom 8 mm. Posamezno nagradno tekmovanje se strelja isto še enkrat, vendar se štejejo obe serije 

skupaj. Najboljši strelci prejmejo bogate nagrade do desetega mesta in prvi trije prejmejo pokale . 

Tekmovanje s kratkocevnim orožjem bo potekalo na 25 m na tarčo za pištolo minimalni kaliber je 7.62 

navzgor , dovoljene so optične pike ali strelni daljnogledi.Za deset strelov je čas omejen na 6 minut . 

Poskusnih  strelov ni. Najboljši prvi trije posamezniki prejmejo pokale v trajno last ter do 10 mesta bogate 

nagrade.Namen strelskega dneva je poučen saj na take razdalje streljamo  tudi  na lovu, obenem pa je to 

tudi naše druženje. Strelski dan bo potekal na strelišču LD Šentlambert dne 13.06.2021, trening bo v soboto 

12.06.2021 od 14 ure dalje. 

 

Na strelskem dnevu namenjenem vsem Zasavskim lovcev, bo v okviru prireditve potekala tudi predstavitev 

nočne optike znamke Night Pearl , podjetje Arex d.o.o., bo predstavilo svoje nove pištole, katere bo mogoče 

tudi preizkusiti , podjetje Prevent & Deloza d. o. o. slovenski proizvajalec lovskih oblačil bo predstavilo 

svoja odlična oblačila za lovce , kateri komplet bo tudi ena izmed ostalih bogatih nagrad sponzorjev 

prireditev.  
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Na strelski dan je prihod na strelišče od 8h- 9h. 

Ob 9 uri pozdravni govor nato se nadaljuje s  tekmovanjem. Strelski dan bo ob vsakem vremenu saj bodo 

vsi pomembni prostori pokriti s streho ali šotorom.  

 

Tekmovanje bo potekalo po sedaj veljavnih pravilih-pravila o izvedbi lovskih strelskih prireditev in 

Pravilnik o lovskem strelstvu. 

PRED PRIJAVE SPREJEMAMO DO 12. 6. 2021 ZARADI ŠTEVILO UDELEŽENCEV – COVID 

19 

 

 

Prijave sprejemamo tudi na dan tekmovanja od 8-9 ure z člansko izkaznico in  orožnim listom. 

Prijavnina  z malico  znaša  15,00 €. 

 

Vljudno vabljeni , na druženje zasavskih lovcev na strelski dan ZLD Zasavje . 

 

Kontakti za dodatna vprašanja :  

 GSM :041-653-797 Molka Zdravko – vodja prireditve 

 E pošta: molka1282@gmail.com 

 E pošta: zldzasavje@gmail.com 

  

Lovski zdravo!                     

                                                                      Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje: 

 Vidmar Franci            

 

  

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 


