20. ročník medzinárodnej streleckej súťaže o pohár kapitána
Lajosa v streľbe z predoviek a 12. kolo Slovenskej ligy historikov
Organizátori:

Slovenský strelecký zväz
Slovenská asociácia strelcov z predoviek
ŠSK ROYAL Komárno – KN0216

Technické zabezpečenie:

ŠSK ROYAL Komárno – KN0216

Riaditeľ preteku

:

Ing. DUBÁNY Imrich - predseda ŠSK ROYAL KN

Hlavný rozhodca

:

FUISZ Attila

PHK

:

RÉPÁS Alexander

Rozhodcovský zbor :

lic. SSZ:

Hodnotenie:

Podľa medzinárodných pravidiel pre streľbu
z predoviek. Hodnotí sa každá vyhlásená disciplína,
podmienka je účasť minimálne 5 súťažiacich v danej
disciplíne. V súťaži družstiev minimálne 5 družstiev.

Ceny:

Prví traja v každej hodnotenej disciplíne obdržia pohár,
diplom a medailu.

Protesty:

Podľa platných pravidiel MLAIC s vkladom 10,-€ do
30 min. po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi.

A153

zabezpečí ŠSK ROYAL Komárno

Technické ustanovenia :

Všeobecné ustanovenia:
Vítaná je účasť pretekárov, aj obecenstva v dobovom,
historickom oblečení.
Informácie :

Miesto konania:

Strelnica ŠSK ROYAL Komárno, Bašty IV.
GPS : S 47º46'20.70" V 18º06'57.45"

Dátum konania:

15. septembra 2018 (sobota)

Disciplíny – jednotlivci

Perkusný revolver
Perkusný revolver
Perkusný rev. orig.
Perkusná pištoľ
Kresadlová pištoľ
Knôtová pištoľ
Perkusná puška
Perkusná puška
Perk. puška voj.
Kresadlová puška

Mariette
Donald Malson
Colt
Kuchenreuter
Cominazzo
Tanzutsu
Vetterli
Trapper
Lamarmora
Pennsylvania

Fuisz Attila

tel. číslo: +421 905 529 121
(denne od 08:00 - 12:00 ; 16:00 - 21:00)

Upozornenie:

Každý strelec je povinný používať prostriedky na
ochranu sluchu a zraku. Na sledovanie zásahov
možno použiť ďalekohľad. Strelnica je vybavená
stojanmi na ďalekohľady.
Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastnú
zodpovednosť. Účastníci zo strany usporiadateľa nie
sú poistené!

Časový rozpis:

Prezentácia, preberanie zbraní od 7:30 do 10:30 h.
Zahájenie o 8:00 hod.
Začiatok I. zmeny o 8:30 hod.

Zdravotné zabezpečenie:

ŠSK ROYAL Komárno

Každý účastník súťaže je povinný dodržať prevádzkový poriadok
strelnice!
Štartovné:

3,- € zápisné + 3,- €/osoba za každú disciplínu

Predpis:

Podľa medzinárodných pravidiel M.L.A.I.C.

Zbrane a strelivo:

Vlastné

Na mieste pretekov bude zabezpečené občerstvenie a stravovanie na vlastné
náklady.
Tešíme sa na Vašu účasť !

Organizátori podujatia si vyhradzujú práva na použitie
vyhotovených zvukových a obrazových záznamov!
Účastníci podujatia, pretekári, pretekárky, zaplatením štartovného
a registračného poplatku, ako dotknuté osoby, v zmysle platného
nariadenia a predpisov (GDPR) udeľujú svoj súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko,
športový klub, rok narodenia), za účelom zabezpečiť hladký
priebeh pretekov, vyhodnotenia pretekov a súvisiacich dokladov
po pretekoch organizátorovi týchto pretekov na nevyhnutný čas
potrebný na zorganizovanie pretekov. Súhlas je možné
kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla
organizátora.
Propozícia slúži ako pozvánka pre členov Vášho streleckého klubu:

1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................

PROPOZÍCIE

5. .......................................................................
6. .......................................................................

Pečiatka, podpis

XX. ročník medzinárodnej súťaže o pohár
kapitána Lajosa v streľbe z predoviek
X II. kolo Slovenskej ligy histor ikov

15.09.2018

KOMÁRNO

