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22. MEDNARODNO STRELSKO TEKMOVANJE Z 

ZRAČNIM OROŽJEM - RUŠE 2016 

 

POVABILO 

 
 
Spoštovani vodje društev, strelke in strelci, 
 
v čast nam je, da vas lahko med 15. In 17. januarjem 2016 povabimo na tradicionalno 22. 
Mednarodno strelsko tekmovanje z zračnim orožjem, Ruše 2016. 
 
V nadaljevanju smo za vas pripravili podrobnosti o samem tekmovanju, program prireditve in 
nastanitvene možnosti v okviru organizatorja tekmovanja. 
 
Prosimo vas, da vašo prijavo posredujete najkasneje do 30. decembra 2015, na uradni elektronski 
naslov tekmovanja: sd.1pbruse@gmail.com. 
 
 
 
Veselimo se srečanja in druženja z vami. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
Ljubo Germič, predsednik     Janez Slapar, predsednik 
Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše   Strelska zveza Slovenije 
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SPLOŠNE INFORMACIJE: 
 
Termin tekmovanja:   15. do 17. januar 2016 
Kraj/lokacija:   Športna dvorana Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše 
Pravila tekmovanja:  Tekmuje se v skladu s pravili ISSF 
Strelišče:   45 stezno elektronsko strelišče SIUS Ascor 
Dicipline:    Zračna puška članice in člani (ekipno in posamezno) 
    Zračna pištola članice in člani (ekipno in posamezno) 
Nagrade: Prvi dan tekmovanja je posvečen občinskemu prazniku Ruš, 8. 

januarju 1943 in padcu I. Pohorskega bataljona. Drugi dan 
tekmovanja pa je namenjen tekmovanju za Veliko nagrado Ruš. 
Najboljše strelke in strelci prejmejo medalje in denarne nagrade, 
najboljše ekipe pa pokale. 

 
 
Namestitev – polni penzion 
 
Hotel Veter (Mariborska cesta 31, 2342 Ruše)  
 

- Nočitev v enoposteljni sobi z zajtrkom + kosilo in večerja v dijaškem domu: 48€ + 0,92€ 
TT/noč 

-  Nočitev v dvoposteljni sobi z zajtrkom + kosilo in večerja v dijaškem domu: 42€ + + 0,92€ 
TT/osebo/noč 

- Družinska soba (3 ali 4 osebe) z zajtrkom + kosilo in večerja v dijaškem domu: 36€ + 0,92€ 
TT/osebo/noč 
 
 

Dijaški dom (Šolska ulica 16, 2342 Ruše) 
 

- Dvo ali triposteljna soba z zajtrkom, kosilom in večerjo: 33€ + 0,92€ TT/osebo/noč 
 
 
Prijavnina tekmovanja: 
Višina prijavnine znaša 35€ po tekmovalcu na dan tekmovanja in vsebuje organizacijo tekmovanja, 
pripravo in ureditev strelišča, tisk personalizirane štartne številke, zagotovitev varovanja in 
zdravniške oskrbe, uradno darilo organizatorja, nabor fotografij uradnega fotografa tekmovanja ter 
pijačo dobrodošlice ob uradni otvoritvi tekmovanja. 
Prednost udeležbe imajo strelke in strelci, ki bodo tekmovali v okviru državnih reprezentanc, nato 
tisti, ki bodo tekmovali oba tekmovalna dneva ter nazadnje posameznice in posamezniki, ki se želijo 
udeležiti tekmovanja le v enem dnevu. 
 
Rok za prijavo:   Prijava se pošlje pisno na uradni elektronski naslov organizatorja 

(sd.1pbruse@gmail.com),  do 30. 12. 2015. 
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Okvirni program tekmovanja: 
 
Petek, 15.1.2016 
14.00  Predvideni prihodi tekmovalcev 
16.00 – 19.00 Uraden trening  in pregled opreme ter orožja 
19.00  Tehnični sestanek vodij reprezentanc 
 
Sobota, 16.1.2016  - Tekmovanje ob krajevnem prazniku Ruš 
 
  8.00 – 15.00 – pregled opreme in orožja 
  8.30 -   9.45 - kvalifikacijska tekmovanja moški pištola 
10.20 - 11.10 - kvalifikacijska tekmovanja ženske pištola 
11.45 - 12.35 - kvalifikacijska tekmovanja ženske puška 
13.10 - 14.25 - kvalifikacijska tekmovanja moški puška 
15.00 – finalna tekmovanja ženske/moški – pištola/puška 
19.00 – Uradna otvoritev tekmovanja in podelitev nagrad in priznanj (Hotel Veter Ruše) 
 
Nedelja, 17.1.2016 – Tekmovanje za Veliko nagrado Ruš 
 
  8.00 – 15.00 – pregled opreme in orožja 
  8.30 -   9.45 - kvalifikacijska tekmovanja moški pištola 
10.20 - 11.10 - kvalifikacijska tekmovanja ženske pištola 
11.45 - 13.00 - kvalifikacijska tekmovanja mešana skupina 
13.35 - 14.25 - kvalifikacijska tekmovanja ženske puška 
15.00 - 16.15 - kvalifikacijska tekmovanja moški puška 
16.45 – finalna tekmovanja ženske/moški – pištola/puška 
19.30 – Podelitev nagrad in priznanj – Športna dvorana Ruše 
 
*Organizator ima vso pravico do spremembe programa. 
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