Slovenský strelecký zväz
Slovenská asociácia strelcov z predoviek
Športovo-strelecký klub Vištuk

Propozície 1. kola slovenskej ligy v streľbe
z predoviek
Memoriál Petra Kováča

Trasa:
Od stredu obce - námestia smer Báhoň cca 200m
Odbočiť v pravo dolu, za potokom mierne v pravo na poľnú cestu. pred
kaplnkou v pravo až na koniec cesty do kopca.
súradnice: 48.331248, 17.394565
alebo +48° 19' 52.49", +17° 23' 40.43"

Dátum konania:
Miesto konania

13. 4. 2019
Strelnica ŠSK Vištuk

Slovenský strelecký zväz
Slovenská asociácia strelcov z predoviek
Športovo-strelecký klub Vištuk

Prihlášky do súťaže: Jaroslav Trenčanský 0905 614828
Propozície 1. kola slovenskej ligy v streľbe z predoviek
Memoriál Petra Kováča

Dátum konania : 13. 4. 2019
Miesto konania : Strelnica ŠSK Vištuk

Hodnotenie:

podľa medzinárodných pravidiel pre streľbu
z predoviek MLAIC

Riaditeľ pretekov : Jozef Široký – vedúci klubu ŠSK Vištuk
Org. výbor: Jaroslav Trenčanský,Igor Labuda, Peter Valach

Protesty :

vklad 10-€ do 10 minút po zverejnení výsledkov.

Ivan Vida, Martin Slaninka

Hlavný rozhodca: Boris Choboditský B106, asistent rozhodcu:Robert Simonides
PHK :
Peter Valach

Ceny :

Pozor:
Disciplíny Jednotlivci:
Perkusný revolver
Perkusný revolver
Perkusná pištoľ
Kresadlová pištoľ
Knôtová pištoľ
Ľubovolná puška
Vojenská puška
Kresadlová puška
Perkusný revolver
Lovecká puška
Perkusná zadovka

Doklady:

Štartovné :

č. 12 Mariette
č. 7 Colt
č. 6 Kuchenreuter
č. 5 Cominazzo
č. 28 Tanzutsu
č. 15 Vetterli
č. 37 Lamarmora
č. 36 Pennsylvania
č. 23 Donald Malson
Trapper
Sharps
preukaz člena Klubu vojenskej histórie a strelcov z historických
zbraní (Slovenskej asociácie strelcov z predoviek) a preukaz
totožnosti. Pre strelcov bez členstva stačí ID.
3,- € registračný poplatok (jednotlivci) - zápisné
3,- € za každú disciplínu (jednotlivci) – 2 terče

Zbrane a strelivo: vlastné

Časový rozvrh :

prví traja vo všetkých disciplínach diplom a medailu.
Podmienkou je účasť min. 3 súťažiacich v danej disciplíne.,
inak len diplom.
Nové pravidlá MLAIC. Prachovničky pre kresadlové zbrane z
plastu. Obuv pre pištoľové disciplíny len po členky.

7.30 - 10.00
8.45
9.00

prezentácia
otvorenie
začiatok I. zmeny

Vybavenie
strelnice :

stojany na ďalekohľady, stolíky

Občerstvenie :

na strelnici bude otvorený bufet

Hospodárske
ustanovenie :
Zdravotné
zabezpečenie :

všetky náklady spojené s účasťou na
pretekoch nesie pretekár
vlastné

