Veľká cena oslobodenia mesta Skalica

Holíč
04. - 05. máj 2019
Priebežne aktualizovanú obsadenosť zmien nájdete na:
https://drive.google.com/open?id=1tUv1hJgmR5rJmmtUU6Ptizs-jiBkf4zFm_LXEQpyO4
- Dokument má len informačný charakter.
- Dokument nedefinuje pridelený stav, len orientačne zobrazuje
obsadenosť zmien.
- Pridelenie do zmeny nie je záväzné, organizátor si vyhradzuje právo
zmien a úprav.

Šporotovostrelecký klub polície Skalica

Usporiadateľ: Krajský strelecký zväz Trnava
Športovostrelecký klub polície Skalica
Mesto Skalica, komisia pre vzdelávanie,
mládež a šport
Miesto konania: Strelnica SSZ Holíč
Termín súťaže: 04.-05. máj 2019
Riaditeľ súťaže: Mgr. Karol Paluk
Hlavný rozhodca: Milan Vymyslický

Program: sobota 7:30 – 8:15 prezentácia
8:25 – otvorenie
8:30 – prvá zmena
nedeľa 7:30 – 8:15 prezentácia
8:25 – otvorenie
8:30 – ĽPi 60, ĽPi 40
- ostatné zmeny v 25 m disciplínach priebežne
Súťaží sa podľa súťažného poriadku SSZ, PŠS a týchto propozícií.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených
prípadoch. Pretekári a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.

Rozhodcovský zbor: v dostatočnom počte zabezpečí usporiadateľ

Ceny: V jednotlivých disciplínach a kategóriách získajú prví traja pretekári
športové trofeje pri účasti najmenej 5 pretekárov. Víťazné družstvo (Pu)
získa putovný pohár.

Disciplíny: Sobota: ĽMa 60, ŠpMa 60, ĽMa 3x40, ŠpMa 3x20
Nedeľa: ĽPi 60, ĽPi 40, ŠpPi 30+30, VPi 30+30

Upozornenie:

Zbrane a strelivo: Vlastné, (v zmysle pravidiel PŠS SSZ –
Národné pravidlá)
Štartovné: 7,- € za každú discilpínu
Protesty: Podľa PŠS SSZ s vkladom 10,- €
Kategórie: muži, juniori
ženy, dorast
trojčlenné družstvá (Pu)
Občerstvenie: formou bufetu s obmedzeným sortimentom
Vybavenie strelnice: 20 stanovísk pre disciplíny na 50 m,
12 stanovísk pre disciplíny na 25 m, strelnica je
vybavená stojanmi na ďalekohľady

1, Na strelišti je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená
ochrana zraku.
2, Účastníci nie sú poistení hromadným poistením.
3, Štart na vlastnú zodpovednosť.
4, Súťaž sa počíta ako 1. SL kvalifikačný pretek
5, Usporiadateľ žiada účastníkov o prihlásenie najneskôr do 01. 05. 2019.
Neprihlásení pretekári môžu štartovať len v prípade, že budú voľné
miesta v niektorej zo zmien.
Do prihlášky prosím uviesť č. členského preukazu SSZ a klub.
Pri prezentácii je potrebné predložiť preukaz SSZ.
Prihlášky/ Informácie:
(Pu) - Ing. Lukáš Jediný 0904 014 501 lukasjediny@azet.sk
(Pi) - Mgr. Karol Paluk 0907 153 123 kvvz111ba@gmail.com

Mgr. Karol Paluk
Riaditeľ súťaže

