Slovenský strelecký zväz
Slovenská asociácia strelcov z predoviek
a

Športovo – strelecký klub mesta Martin

10. kolo Prvej streleckej ligy z historických zbraní

PROPOZÍCIE
Usporiadateľ :

Športovo strelecký klub mesta Martin, PZ Jarolím Sučany, obec Sučany

Riaditeľ pretekov :

p. Pavol KUČO

Tajomník pretekov:

p. František LIETAVEC

Hospodár pretekov:

p. Ján STACHO

Hlavný rozhodca :

p. Josef VALVODA - ISSF A 3341, A - 023

PHK:

p. Soňa VALVODOVÁ, A - 188

RS:

p. Juraj KUBIS, B - 569, p. Jaroslav ŠOŠKA, A 580

Dátum a miesto konania:

3. 8. 2019 Strelnica Sučany, Pod brezinou 1273/38 ( prístup viď
mapka. ) Na ceste 18 na križovatke v obci Sučany smer Turčianska
Štiavnička. Smerovky Strelnica na prenosných stĺpikoch

Disciplíny
Whitworth
Minie
Sharps
Tanegashima
Trapper
Sharps
Pennsylvania
Lamarmora
Vetterli
Hizadai
Mariette
Kuchenreuter
Tanzutsu
Cominazzo
Colt

- perkusná puška civilná - 100 m (ľah)
- perkusná vojenská puška 13,5 mm 100 m - (ľah)
- prekusná zadovka ľah 100 m
- knôtová puška stoj 50 m
- lovecká puška 50m
- prekusná zadovka 50 m
- kresadlová puška - (stoj) 50m
- perkusná vojenská puška - (stoj) 50m
- perkusná puška - l (stoj) 50m
- knôtová puška kľak 50m
- perkusný revolver 25m
- perkusná pištoľ – 25m
- knôtová pištoľ - 25m
- kresadlová pištoľ 25m
- perkusný revolver –25m

Súťaží sa podľa pravidiel MILAC a súťažného poriadku SSZ
Upozornenie:
Prachovnice pre kresadlové a knôtové zbrane môžu byť iba z plastu. Obuv pre pištoľové disciplíny
musí zodpovedať pravidlám t.j. výška po členky
Štartovné:

3,- EUR registrácia + 3,- EUR každý štart a disciplína

Zbrane a strelivo :

vlastné

Časový rozpis:

08:00 – 08:30
08:40
08:45

Odmeny a ceny:

Prví traja v disciplínach obdržia diplom a cenu

Technické informácie:

Strelnica vybavená stojanmi na ďalekohľad, stolíkom a stoličkou

Protesty:

Písomne HR s vkladom 10,- EUR podľa PŠS

Občerstvenie:

zabezpečené v areáli strelnice so základným sortimentom

Prihlášky:

Josef VALVODA, č.t.: 0905 491 947, jokrby@gmail.com

Upozornenie:

Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pretekárom ani ostatným
účastníkom pretekov, ani za škody nimi spôsobené. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií ak to bude potrebné.

prezentácia
zahájenie pretekov
príprava 1.zmeny, ostatné v poradí po hodine

NEPREHĽIADNITE:
S ohľadom na využitie celej strelnice žiadame pretekárov, aby svoje prihlášky zaslali najneskôr 5 dní
pred konaním pretekov, t.j. do 29.7.2019 aj s požiadavkou zaradenia do
zmien. Včas prihláseným pretekárom bude umožnené štartovať podľa
možností na základe požiadaviek. Ostatný budú zaradení na voľné
miesta v zmenách.

V Martine 19.6. 2019

Pavol KUČO
predseda ŠSK mesta Martin

