KLUB

SPIŠSKÝCH

STRELCOV S PODPOROU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

POZVÁNKA

A

PROPOZÍCIE

NA VEREJNÚ STRELECKÚ SÚŤAŽ
BENCHRESTOVÝ ŠPECIÁL
Dátum konania :
Miesto konania :
Usporiadateľ a technické zabezpečenie:
Riaditeľ súťaže :
Hlavný rozhodca:
Tajomník súťaže :

29. jún 2019 (sobota)
Otvorená strelnica - Šulerloch, Spišská Nová Ves
Klub spišských strelcov Sp. Nová Ves
Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Milan Kováč, licencia B 568
Peter Korba

Súťažné disciplíny:
- 1. terč BENCHREST 50 - strieľa sa na vzdialenosť 50 metrov: neobmedzený počet nástrelných
výstrelov na 5 nástrelných terčíkov + 25 súťažných výstrelov v celkovom čase 30 minút.
- 2. terč BENCHREST 25 - strieľa sa na vzdialenosť 25 metrov: 25 súťažných výstrelov v
celkovom čase 20 minút.
Víťazom sa stáva pretekár s najlepším súčtom výsledku z oboch disciplín. Pri zhode bodov
rozhoduje počet centrálnych zásahov.
Rozsah súťaže: Súťaž je pretekom jednotlivcov.
Kategória: Zmiešaná
Účasť:
Verejná strelecká súťaž - účasť bez obmedzenia
Technické ustanovenie: Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo. Povolené sú ľubovoľné
malokalibrovky na náboj .22 LR s optickým zameriavačom v zmysle platných pravidiel a
vzduchovky ľubovoľného typu s optickým zameriavačom.
Spotreba munície: min. 50 ks + nástrel
Protesty:
Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10€ do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov.
V prípade oprávneného protestu vklad bude vrátený.
Poistenie : Pretekári štartujú na vlastné riziko. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.
Štartovné: 5 € za súťažiaceho
Časový rozpis:
08:00 – 08:45 hod. – prezentácia
08:45 – 09:00 hod. - poučenie
09:10 - štart preteku
13:00 - predpokladané vyhlásenie výsledkov
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.strelnica.snv.sk
Bližšie informácie : Peter Korba, č. tel. 0903 308239, e-mil: peterkorbazam.kor@gmail.com
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.
UPOZORNENIE: na strelisku je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.
Usporiadateľ:

Partneri:

