SHOOTINGEXTREM
(6. ročník)
MAJSTROVSTVÁ SR
V STRELECKEJ A TAKTICKEJ
VŠESTRANNOSTI DRUŽSTIEV 2017

PROPOZÍCIE
1. Základné informácie:
Termín preteku:
Miesto:
Druh súťaže:
Usporiadateľ:
Zabezpečenie preteku:
Riaditeľ preteku:
Hlavný rozhodca:
Min. počet rán na tím:

Počet stages:
Kapacita:
Poznámka:
Štartovné:

8. júl (sobota) 2017
Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
MAJSTROVSTVÁ SR v STRELECKEJ a TAKTICKEJ
VŠESTRANNOSTI DRUŽSTIEV 2017
Rada Športovej situačnej streľby SR pri SSZ
ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
Emil RÉTI
plk. Ing. Ferdinand Dycha
Pištoľ: 140 rán
Puška: 30 rán, zbraň s optikou / Odstreľovačka: 8 rán
Bojový nôž: 1 x , Brokovnica: 6 rán – bude zabezpečená !
9 (z toho dva nočné) + strelecký súboj tímov
25 streleckých tímov
Družstvo musí mať dvoch členov

60,- € / tím
45,- € / tím (členovia Slovenského streleckého zväzu)
Pri prihlásení a úhrade štartovného na účet do 20. júna:

SK44 0200 0000 0000 2023 5392
V správe pre prijímateľa uveďte: názov svojho tímu

80,-€ / tím - po termíne, alebo platba pri registrácii v deň preteku
Po naplnení kapacity preteku môže usporiadateľ rozhodnúť o registrácii ďalších tímov za zvýšené
štartovné, alebo poskytnúť tieto miesta sponzorom podujatia.
Strelecký tím je zaregistrovaný až keď uhradený štartovný poplatok nabehne na uvedený účet a
organizátor ho zverejní v zozname registrovaných tímov na toto podujatie.
Ak dôjde platba na účet po naplnení kapacity preteku, nevzniká tým nárok na štart tímu. Na
vyžiadanie bude táto platba vrátená o znížený bankový poplatok: 1,50 €.
Prihlášky a registrácia:

E-mail: ssk.magnum@gmail.com

Potrebné je uviesť názov tímu (družstva).
Registrácia streleckého tímu bude akceptovaná až po
nabehnutí štartovného na hore uvedený účet!
Tituly a ceny:

Víťazné družstvo získa titul:
MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V STRELECKEJ
a TAKTICKEJ VŠESTRANNOSTI DRUŽSTIEV 2017
Tím na 1. až 3. mieste získa diplom a vecnú cenu.

Kategórie:

Muži, ženy, seniori, juniori - bez rozdielu
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Časový harmonogram pre pretekárov:

8.7. - sobota - súťaž
08:00 - 08:45 - registrácia, rozdelenie do skupín
09:00 - 09:10 - oficiálne zahájenie preteku
09:15 - 19:00 - plnenie parkúrový úloh 1 - 7
19:00 - 21:00 - technická prestávka
21:00 - 02:00 - nočné stage 8 - 9
02:00 - 02:30 - ukončenie preteku a odovzdanie cien
Usporiadateľ má právo neumožniť štart tímu, ktorého strelecké vybavenie nezodpovedá náročnosti tohto podujatia,
bez nároku na vrátenie štartovného!

Upozornenie: Neúčasť streleckého tímu na preteku nie je dôvodom na vrátenie štartovného !
Pretekár má právo si nájsť za seba náhradu a oznámiť zmenu riaditeľovi preteku najneskôr do
ukončenia registrácie.

2. Technické informácie:
Pravidlá:
Určujú tieto propozície a primerane platia pravidlá Športovej situačnej streľby SR.
Zbrane:
Zbrane si zabezpečuje účastník samostatne,
- pištoľ / revolver - bez rozdielu, vlastná, s vlastnou muníciou,
- dlhá zbraň - bez rozdielu ráže, vlastná, s vlastnou muníciou,
- brokovnica - bude zabezpečená usporiadateľom bez poplatku všetkým účastníkom !
- dlhá zbraň s optikou - odstreľovačka - vlastná, s vlastnou muníciou alebo možnosť
použitia zbrane organizátora - potrebné nahlásiť pri registrácii do E-mailu !!!
- nôž - je možné použiť vlastný, prípadne zabezpečí usporiadateľ bez poplatku priamo na
stage.
Puzdra a výstroj pretekára:
Puzdro na krátku zbraň musí zabezpečiť bezpečné držanie zbrane a zásobníkov. Spúšť zbrane
pri jej zapuzdrení musí byť ukrytá v puzdre! - viď pravidlá športovej situačnej streľby.
Terče:
V súťaži budú použité rôzne terče podľa charakteru špecifickej úlohy daného parkúru, ktorú je
potrebné splniť. Preto budú použité najmä tieto terče:
- foto-terče páchateľov a rukojemníkov so zónami,
- policajné terče so zónami,
- policajné terče so zónami a tvárami ľudí,
- terče IPSC - so zónami,
- kovové terče,
- trieštivé terče napr. asfaltové holuby,
- iné terče so zónami alebo bez nich - budú zverejnené pred plnením úlohy.
Protesty:
Arbitrážny postup primerane podľa pravidiel ŠSS s vkladom 50,- € písomne do rúk hlavného
rozhodcu. V prípade uznania protestu sa vklad vráti, v opačnom prípade je príjmom ŠSZ
MAGNUM.

Srdečne sa tešíme na príjemné stretnutie a bohatý športový zážitok.
Emil RÉTI
Tajomník Rady ŠSS
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