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

Propozície X. kola slovenskej ligy v streľbe
stre be
z predoviek

Dátum konania:
Miesto konania

15.8.2009
Strelnica ŠSK Vištuk

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

Propozície X. kola slovenskej ligy v streľbe
stre be z predoviek
Dátum konania :
Miesto konania :

15.8.2009
Strelnica ŠSK Vištuk

Riaditeľ pretekov :
Org. výbor :
Hlavný rozhodc:
PHK :

Jozef Široký – vedúci klubu ŠSK Vištuk
Ing. Šrámek Tomáš, Majerčík Vladimír, Lörinc René
Chobotický Boris
Jozef Široký

Disciplíny :

Jednotlivci:
perkusný revolver R – č. 12 Mariette
perkusný revolver O – č. 7 Colt
puška – predovka R – č. 15 Vetterli
kresadlová puška – predovka R – č. 36 Pennsylvania
puška – predovka R – č.4 Whitworth (rd – 50 m)
perkusná pištoľ R – č. 6 Kuchenreuter
kresadlová pištoľ R – č.5 Cominazzo
knôtová pištoľ R - č.28 Tanzutsu

Doklady:

Štartovné :

preukaz člena Klubu vojenskej histórie a strelcov z historických
zbraní (Slovenskej asociácie strelcov z predoviek) a preukaz
totožnosti
3 Euro registračný
registra ný poplatok (jednotlivci) - zápisné
2 Euro za každú
ka dú disciplínu (jednotlivci) – 1 terč
ter

Zbrane a strelivo: vlastné
Podmienky účasti: členstvo v KVHSHZ (SASP)

Hodnotenie:

podľa medzinárodných pravidiel pre streľbu z predoviek MLAIC

Protesty :

podľa pravidiel športovej streľby s vkladom 5 € do 10 minút po
zverejnení výsledkov

Ceny :

prví traja v disciplínach č.12, 6 a 15 dostanú diplom a vecnú cenu.
V ostatných disciplínach diplom a medailu. Podmienkou je účasť
min. 3 súťažiacich v danej disciplíne.

Časový rozvrh:

7.30 - 10.00
prezentácia a preberanie zbraní
8.45
zahájenie
9.00
začiatok I. Zmeny
Upozornenie: Disciplína č.4 sa bude strieľať v poslednej smene.

Vybavenie
strelnice”

stojany na ďalekohľady, stolíky

Občerstvenie:

na strelnici bude otvorený bufet

Hospodárske
ustanovenie:

všetky náklady spojené s účasťou na pretekoch nesie pretekár

Zdravotné
zabezpečenie:

MUDr. Ladislav Košťál

Kontakt:

Jozef Široký, Vištuk 166,
900 85 Vištuk
tel.: 0905 596 329
Majerčík Vladimír, Longa Villa 8
919 01 Dlhá
tel.: 0905 404 161
mail: blackpowderclub@post.sk

