Slovenský strelecký zväz, Krajský výbor SSZ Banská Bystrica, Príbelce 340, 991 25

ŠTATÚT
Krajská strelecká liga BB-kraja z guľových zbraní 2017
Všeobecné ustanovenie:
Usporiadateľ:
Tech. zabezpečenie:
Propozície:

KV SSZ Banská Bystrica v spolupráci s poriadajúcimi ŠSK
Poriadajúce ŠSK
Na každé kolo usporiadateľ vydá vlastné propozície a zverejní ich na web stráne SSZ. Pretek
môže byť organizovaný aj ako Cena, I.Slm, MK a pod. o čom bude usporiadateľ
v propozíciách informovať.

Dátum a miesto:

1. kolo
15.04.2017
Žiar nad Hronom
2. kolo
27.- 28.05.2017
Zvolenská Slatina
3.- 4. kolo
1.- 2.07.2017
Príbelce
5.- 6. kolo
29.-30.07.2017
Príbelce
7. kolo
9.-10.09.2017
Zvolenská Slatina
Pavel Tomaškin – predseda KV SSZ Banská Bystrica
deleguje poriadajúci ŠSK
deleguje poriadajúci ŠSK

Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
PHK rozhodca:

- (MŠSK Žiar n. H.)
- (Strieborník Zv. Sl.)
- (ŠSK LIAZ VK)
- (ŠSK LIAZ VK)
- (Strieborník Zv. Sl.)

Technické ustanovenia:
Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel ŠS, súťažného poriadku, tohto
štatútu a podľa propozícií vydaných k jednotlivým kolám.

Disciplíny:

ĽM (ŠpMa) 60, ĽM, (ŠpMa) 3x20, ĽPi 40, ŠpPi 30+30, VPi 15+15
V súťažiach kde sa bude strieľať ĽM 3x40, tam sa do KSLm
započíta prvých 20 rán z každej polohy (kľač, ľah, stoj).
Pri disciplíne ĽPi 40 sa do KSLm započíta prvých 40 rán.
V súťažiach kde sa bude strieľať Vpi 30+30, tam sa do KSLm započíta prvých 15 rán z každej
časti preteku (pevné terče, otočné terče)
Do celkového hodnotenie KSLm sa započítajú 3 najvyššie výsledky zo všetkých kôl. V prípade
rovnosti bodov o umiestnení na 1.- 3. mieste rozhodne vyšší súčet posledných položiek
z troch hodnotených pretekov.
Vyhodnotenie KSLm sa uskutoční na 7. kole vo Zvolenskej Slatine.
Všetky. Kategória bude vyhodnotená ak sa do súťaže zapoja najmenej 3 pretekári
v kategórii, inak budú kategórie zlúčené.
vlastné
Určí usporiadateľ každého kola
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny vo vydaných propozíciách
v prípade nepredvídaných okolností.

Hodnotenie:

Kategórie:
Zbrane, strelivo:
Štartovné:
Upozornenie:
Poznámka:

Výsledkové listiny budú zverejnené na internetovej stránke SSZ:
www.shooting.sk
Každý usporiadateľ jednotlivých kôl KSLm je povinný v zmysle tohto štatútu spracovať
výsledkovú listinu aj v redukovaných disciplínach: ŠpMa 3x20 (3x40), ĽPi 40 (60)
a Vpi 15+15 (30+30) a zaslať ju do 5 dní riaditeľovi súťaže KSLm.

Štatút bol schválený na zasadnutí KV SSZ Banská Bystrica dňa 12.05.2017
Pavel Tomaškin
Predseda KV SSZ BB

