ŠPORTOVO - STRELECKÝ KLUB MAGNUM
Rimavská Sobota

22. ročník
streleckej súťaže v praktickej streľbe

JARNÝ MINICOMBAT
Dátum:
Miesto:
Štartovné:
Dvojitý štart:

18. marec (sobota) 2017
Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

10,- € -

Štartovné sa platí pri registrácii v deň preteku

Pretekár ktorý má záujem o väčší počet rán ako 77 má možnosť dvojitej
registrácie a dvojitého štartu na preteku. Za druhú registráciu sa platí
štartovné 5,- €.

Účasť:
Pravidlá:
Match direktor:
Rangemaster:
Počet stage:
Min. počet rán:
Časový rozpis:

Záujemcovia - členovia SSZ, SAPS a ostatní držitelia zbrojných preukazov

Športovej situačnej streľby, praktickej streľby a tieto propozície
EMIL RÉTI
Peter VÍGH

6
77 (pri dvojitom štarte: 154 rán ! )
Každý štart sa počíta osobitne a bude vyhodnotený v osobitnej
výsledkovej listine

Registrácia:
Zahájenie preteku:
Parkúry 1 –6 :
Prestávka:
Vyhodnotenie:

08:15 – 08:55
09:10 – 09:20
09:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

(respektíve do 45 min po poslednej súťažnej rane preteku)

Kategórie:

Bez rozdielu
seniori, ženy a juniori pri počte 5 pretekárov a viac v kategórii

Súťažné divízie:

Základná: podľa súťažného poriadku ŠSS

(Zbraň so zásobníkom sa musí zmestiť do krabice: 225 mm x 150 mm x 45 mm)

Open: všetky ostatné krátke zbrane
Ceny:
Bezpečnosť:
Protesty:
Poznámka:

Informácie:

Pretekári na 1. až 3. mieste získajú diplom, prípadne vecnú cenu v každej
divízii za predpokladu, že v nej bude aspoň 5 súťažiacich
Všetci účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov a
používať počas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Účasť účastníkov je na
vlastnú zodpovednosť a náklady vysielajúcej zložky.
Písomne do rúk RM s vkladom 50,- € najneskôr do 30 min. po zverejnení
výsledkov, alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny ! Tieto budú zverejnené na
webovej stránke ŠSZ MAGNUM. V prípade zmien počas preteku budú
zmeny oznámené písomne priamo na vývesnej tabuli na strelnici, alebo
ústne počas nástupu pretekárov.
E-mail: ssk.magnum@gmail.com
Emil Réti - 0911 521 321 (do 15:00 hod.)

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !

Emil RÉTI
Predseda ŠSK MAGNUM Rim. Sobota

