Slovenský strelecký zväz

Slovenská asociácia strelcov z predoviek

Športovo – strelecký klub Gajary
6. kolo Prvej streleckej ligy historické zbrane

Memoriál Alojza Ernsta

PROPOZÍCIE
Dátum:

08. jún 2019

Miesto konania:

Gajary – strelnica

Súradnice strelnice:

N48,4677292 E16,9614092, resp. 48° 28’ 03,8”N 16° 57’ 41,1”E

Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Technické zabezpečenie:
Hlavný rozhodca:
PHK:

Štefan Ernst
Vladimír Múdry
Pavol Uhrinec
František Vasek, licencia A-2207
Vladimíra Múdra licencia C-671

Programové disciplíny:
25 m MARIETTE – perkusný revolver
25 m COLT – perkusný revolver originál
25 m KUCHENREUTER – perkusná pištoľ
25 m COMINAZZO – kresadlová pištoľ
25 m TANZUTSU – knôtová pištoľ
50 m DONALD MALSON – perkusný revolver
50 m VETTERLI – perkusná puška

50 m LAMARMORA – perkusná puška vojenská
50 m TRAPPER – perkusná puška lovecká
50 m PENNSYLVANIA – kresadlová puška
50 m TANEGASHIMA – knôtová puška
50 m HIZADAI – knôtová puška kľak
100 m WHITWORTH – perkusná puška lež
100 m MINIE – perkusná puška vojenská lež

Predpis:

Súťaží sa podľa súťažného poriadku SSZ a MLAIC.

Štartovné:

3,- € registračný poplatok
3,- € za každú disciplínu.

Zbrane a strelivo:

vlastné.

Časový rozpis:

08:00 - 09:15 prezentácia
08:40 zahájenie pretekov
08:50 príprava I. zmeny na palebnej čiare
ďalších 5 zmien v hodinových intervaloch (spolu 6 zmien)

Vybavenie strelnice:

Stolík + stolička.
Na strelnici nie sú stojany na ďalekohľady.
Pre puškárov na 100 m sú k dispozícii ležadlá!

Hodnotenie:

Podľa medzinárodných pravidiel pre streľbu z predoviek. Hodnotí sa
každá vyhlásená disciplína, podmienkou je účasť minimálne štyroch
súťažiacich v danej disciplíne.
Pretekári na 1. až 3. mieste v hodnotených disciplínach obdržia
diplom a vecnú cenu

Ocenenie:

Protesty:
Zdravotné
zabezpečenie:
Hospodárske
ustanovenie:
Občerstvenie:

Písomne HR s vkladom 10,- € do 15 minút od zverejnenia výsledkov

vlastné.
všetky náklady spojené s účasťou na pretekoch nesie pretekár.
Bufet so základným sortimentom v areáli strelnice.

Prihlášky do súťaže:
vla-mu@hotmail.com
Informácie:
Vladimír Múdry – (00421) 948/529 290 (09:00 – 18:00)

Upozornenie:
S ohľadom na využitie kapacity strelnice, žiadame účastníkov, aby do 7 dní
pred pretekom nahlásili usporiadateľovi účasť s prípadnou požiadavkou
zaradenia do zmien. Prihlášky posielajte emailom, alebo SMS. Požiadavky na
zaradenie do zmien budú zohľadnené v poradí v akom sa strelci prihlásili!
Strelci, ktorí sa včas neprihlásia budú zaradení na voľné miesta štartového poľa
až po spracovaní uzávierky prihlášok.

