Športový klub polície Rožňava
Odborový zväz 10 – 08 Rožňava

POZVÁNKA
Dňa 26. októbra Športový klub polície Rožňava a OZP 10-08 Rožňava

USPORIADA
6. ročník Spoločných majstrovstiev o putovný pohár predsedu
ŠKP a predsedu OZP
v športovej mierenej streľbe zo služobnej zbrane

Zraz účastníkov je dňa 26.10.2018 (piatok) o 08.00 hod. na strelnici SPZ Rožňava.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Predseda ŠKP Rožňava
ZO OZP 10- 08 Rožňava
Patrik KOVÁČ

Propozície
6. ročníka Spoločných majstrovstiev o putovný pohár predsedu ŠKP
Rožňava a predsedu OZP 10 – 08 Rožňava

Všeobecné ustanovenia :
Usporiadateľ :
Dátum konania :
Miesto konania :
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
Riadiaci streľby:
Cieľny :
Hodnotiaca komisia :
Prihlášky:
Informácie :

Športový klub polície Rožňava, Odborový zväz polície
10-08 Rožňava
26.október 2018 (piatok)
Strelnica SPZ RgO Rožňava
Patrik Kováč - predseda ŠKP Rožňava, predseda OZP 1008 Rožňava
Ján Zaťko
Patrik Kováč, Jozef Bašták Ďurán, Adrian Gallo
Určí organizátor na mieste súťaže.
podľa rozhodnutia RS a RM.
osobne, telefonicky a e-mailom na OR PZ, OPP, OD
p. Kováč, 096173/3112, do 23.10.2018,
12.00 hod. (z dôvodu zabezpečenia stravy),
OR PZ Rožňava

Technické ustanovenia :
Predpis :

Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby,
usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo
na výklad pravidiel a na prípadné zmeny v týchto
propozíciách, o čom budú účastníci súťaže včas
vyrozumení.
Zbrane a disciplíny : Disciplína č.1: Streľba z veľkokalibrovej pištole na
pevné medzinárodné terče vo vzdialenosti 25 m, počet
rán: 3 + 15 , streľba povolená obojruč.
Disciplína č.2: Streľba z veľkokalibrového revolveru
na pevné medzinárodné terče vo vzdialenosti 25 m,
počet rán: 3 + 15, streľba povolená obojruč.
Rozsah súťaže :
Zbrane a strelivo :
Účasť:
Štartovné :

Pretek je súťažou jednotlivcov a družstiev
Vlastné - veľkorážny kaliber.
Bez obmedzenia.
Členovia ŠKP, OZP, PZ 3,- €, ostatní 5,- €. Platí sa
za každú disciplínu zvlášť. Strelec môže súťažiť aj
v jednej disciplíne samostatne.

Ceny :

3-členné družstvá (súčet bodov z oboch disciplín) na 1
– 3. Mieste. Jednotlivci samostatne za každú
disciplínu na 1 – 3 mieste, víťazné družstvo obdrží
Putovný pohár predsedu ŠKP Rožňava a ZO OZP Rožňava.
Zabezpečí usporiadateľ (podľa počtu prihlásených
osôb).

Strava :

Vyhlásenie výsledkov :
Protesty :

15 minút po skončení poslednej smeny.
15 minút po zverejnení oficiálnej výsledkovej listiny,
písomne u hlavného rozhodcu s vkladom 10,-€.

Záverečné ustanovenia:
Časový rozpis :

08.00 - 08.30 hod. prezentácia
08.30 – 08.45 hod. oficiálne zahájenie súťaže
09,00 hod. 1. smena ostatné priebežne

Poznámka:

Ochrana zraku a sluchu je doporučená.

V Rožňave 16.10.2018

Predseda ŠKP Rožňava,
ZO OZP Rožňava
Patrik Kováč

