Športový strelecký klub ZVOLEN o.z.

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe
Veľkokalibrová pištoľ služobná 3x20
pre rok 2019

5. októbra 2019
ZVOLEN

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Vyhlasovateľ:

Slovenský strelecký zväz

Usporiadateľ:

Športovo strelecký klub SNP Zvolen, ZV 0071

Dátum:

5. októbra 2019, prezentácia od 07:30hod,
OTVORENIE M – SR 08:30 hod.

Miesto:

Osada Sekier 1, 960 01 Zvolen – Môťová

Riaditeľ pretekov:

Miroslav ČEMAN

Hlavný rozhodca:

Ing. Ferdinand DYCHA, C 281

PHK:

Ing. Anton LEHOVEC A 010 / ISSF B 3330
Peter ZEMAN A 535

Rozhodcovský zbor:

zabezpečí usporiadateľ

Informácie a prihlášky:

Ing. Emanuel NÔTA
mobil: +421 948 099 191, E-mail: notas@post.sk
Potvrdenie účasti pretekárov, e-mail do 25. 9. 2019
do prihlášky uviesť meno, priezvisko, dátum
narodenia, členské číslo SSZ, klub, kategória, inak
prihláška nebude akceptovaná!

Neprehliadnite! S ohľadom na racionálne využitie kapacity strelnice,
usporiadateľ žiada účastníkov, aby 10 dní pred pretekom nahlásili
usporiadateľovi účasť – hlavne s požiadavkou zaradenia do zmien. Prednosť pri
zaradení majú vopred prihlásení športovci! V opačnom prípade nie je záruka
umožnenia štartu na preteku.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby ISSF,
pravidiel pre národné disciplíny a týchto propozícií. Nie sú
povolené závady/opravy.

Podmienky účasti: Len členovia SSZ, ktorí majú zaplatené členské príspevky
SSZ na rok 2019.
Disciplína:

VPi-sl 3x20

Technické pravidlá: a) strieľajú sa dve (jedna) 10 ranné série pravou rukou v
čase 5 minút;
b) strieľajú sa dve (jedna) 10 ranné série ľavou rukou v čase
5 minút;
c) strieľajú sa dve (jedna) 10 ranné série obojruč v čase 1
minúta;
Terče:

Vojenský terč č. 4 (nekryto ležiaca figúra s kruhmi),
vzdialenosť 25 metrov

Kategórie :

Bez kategórie – súťaž na 60 výstrelov + 5 nástrel

Zloženie družstiev: Klubové, 3 členné
Povinnosti pretekárov:
 dodržiavať
zbraňou,

bezpečnostné

predpisy

pri

manipulácii

so

 zákaz užívania alkoholických nápojov účastníkmi M SR,
 počas súťaží sú účastníci povinný dodržiavať kódex ISSF.
Štartovné:

10,- € (prevodom na č.účtu: SK 2802000000002674848357)
15,- € v deň preteku.

Zbrane a strelivo:

Vlastné, strelnica nieje vybavená stojanmi na ďalekohľad.

Ceny:

Prví traja pretekári v kategórii diplom a plaketu. Víťaz získa
titul Majster SR.

Protesty:

Písomne HR s vkladom 20,- € (do 10 min. po vyhodnotení,
alebo zverejnení predbežných výsledkových listín).

Finančné náhrady: Delegovaným rozhodcom a činovníkom pretekov podľa
smernice SSZ, ostatní účastníci na vlastné náklady.
Upozornenie:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií vprípade
nepredvídaných okolností. Usporiadateľ nezodpovedá za
škody vzniknuté pretekárom, ani ostatným účastníkom
pretekov, ani za škody nimi spôsobené. Odporúča sa
poistenie účastníkov na vlastné náklady.

Strava:

individuálne, v areáli strelnice bufet so základným
sortimentom

Poznámka:

Výsledky budú zverejnené na stránke SSZ: www.shooting.sk

