Veľká cena Sielnice 2018
Trap, Skeet
Organizátor:
Dátum konania:
Miesto konania:

ŠSK Sielnica
Združenie brokových klubov Trnava
Slovenský strelecký zväz
10.8. – 12.8.2018
Strelecký štadión SNP v Sielnici

Ing. Branislav Slamka
Organizačný výbor: Predseda
Hlavný rozhodca
deleguje KR SSZ
Technická obsluha Gerhard Műller
Zdravotná služba:

MUDr. Wilbert Recabarren

Disciplíny a kategórie
Trap
spoločná kategória
Skeet
spoločná kategória
*Finále sa uskutoční pri účasti 6 a viac športovcov.

125 terčov + finále*
125 terčov + finále*

Poplatky
Tréning
Tréning
Vklad

TRAP 25 terčov
SKEET 29 terčov
TRAP, SKEET 125 terčov

5,- €
6,- €
50,- €

CENY
Trap
1.- 6. miesto vecné alebo finančné ceny.
Ďalej vecnou alebo finančnou cenou budú ocenení:
- najlepší strelec v kategórii juniori
- najlepšia strelkyňa v kategórii juniorky + ženy
- najlepší strelec v kategórii veteráni
V prípade, že najlepší strelec/strelkyňa v danej kategórii postúpi do finále, ocenený bude ďalší
strelec/strelkyňa v poradí.
Skeet
Finančné alebo vecné ceny len v prípade účasti 7 a viac strelcov. V tomto prípade o rozdelení
cien rozhodne organizačný výbor do začiatku súťaže v tejto disciplíne.
Do preteku je možné prihlásiť sa aj telefonicky na t.č. 0905 508 578 do začiatku losovania.
Prihlášky do preteku v deň súťaže nebudú organizátorom akceptované.
V disciplíne Trap maximálny počet účastníkov 42.
Pretek sa riadi pravidlami ISSF a Systémom súťaží pre brokové disciplíny schváleným ŠTK BD
na rok 2018.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií po dohode s hlavným rozhodcom, čo
pretekárom oznámi pred zahájením streľby.
Na strelnici je zabezpečené občerstvenie.

10.8.2018
Piatok

Program pretekov
Tréning – Trap, Skeet
Prezentácia – Trap, Skeet
Losovanie

09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
19:00

11.8.2018
Sobota

Trap, Skeet 75 terčov

08:00*

08.00*

12.8.2018
Nedeľa

Trap, Skeet 50 terčov
Rozstrely – Trap, Skeet
Finále – Trap, Skeet
Vyhlásenie výsledkov – Trap,
Skeet

15 minút po ukončení súťaže v príslušnej disciplíne
30 minút po ukončení súťaže v príslušnej disciplíne
15 minút po ukončení finále

*začiatok bude upresnený podľa počtu účastníkov po ukončení prezentácie.

Organizačný výbor

