
Propozície
XIX.ročník streeleckej súťaže o „Putovnýpohár starostu obce Pača"

Všeobecné ustanovenia :

Usporiadateľ : Športový strelecký klub Pača
Dátum konania : 12.10.2019 (sobota)
Miesto konania : Strelnica obce Pača
Riaditeľ súťaže: Ladisla Zagiba, starosta obce Pača
Hlavný rozhodca: Adrian Gallo
Pomocný rozhodca: Ján Vlčák, Ján Zaťko
Riadiaci streľby: Viktor Demko
Prihlášky a prezentácia: V deň konania súťaže na mieste jej konania, v čase od 8:30 do 9:00
Podmienky účasti: Súťažiť môže každý riadne za prezentovaný súťažiaci.
Cestovné: Hradí vysielajúca ZO
Stravné: Zabezpečí usporiadajúca ZO
Štartovné: S€ za každého jednotlivca
Poistenie: Každý súťažiaci štartuje na Vlastnú zodpovednosť
Ceny: Družstvá za umiestnenie na 1. až 3.mieste

Jednotlivci za umiestnenie na 1. až 3.mieste
Informácie: Milan Manko, č. tel. 058/ 7344969, 0910 209 966

Ladislav Zagiba, 0904 542 142
Technické ustanovenia :

Disciplína: Veľkorážna pištoľ 5+15+15- obojruč. (jednotlivci družstvá)
Strieľa sa na medzinárodný pištoľový terč na 25m + terč figurína

Zbrane: Vlastné, zodpovedajúce pravidlám športovej streľby
Strelivo: Vlastné
Terče: Zabezpečí usporiadateľská organizácia
Hodnotenie: Súťaž jednotlivcov a družstiev
Protesty: Do 30.min po tom, ako nastala okolnosť s finančným vkladom 20,00€
Tresty za porušeniepravidiel:

V prípade porušenia pravidiel alebo pokynov rozhodcov JURY:
1 .napomenutie
2.zrážka bodov
3.diskvaliňkácia

Bezpečnosť všeobšecne: Všetci funkcionári a strelci musia byť oboznámený s pravidlami a predpismi ISSF (UIT
a propozíciami súťaže a musia ich dodržiavať)

Bezpečnosť strelcov, funkcionárov, dodržiavanie disciplíny je povinnosťou zúčastnených. Pre zaistenie bezpečnosti
pri zaobchádzaní so zbraňami a zaistení opatrnosti je zakázané:

Odnášať v priebehu pretekov z palebnej čiary zbraň bez povolenia funkcionnárov pretekov.
Zbrane sa môžu nabíjať len na palebnej čiare a po povele „nabíjať"
Po povele „STOP" alebo „VYBIÍ“, „STRELBU ZASTAVI'Í"musia strelci okamžite zastaviť paľbu, vybiť zbraň,

uviesť ju do bezpečnostného stavu a odložiť
Po poslednomvýstrele (ukončením streľby) sa strelec musí pred opustením streleckého stanovišťa presvedčiť, že
nemá náboj v komore (ani v zásobníku) záver má byť otvorený a rozhodca je povinný zbraň skontrolovať.

Tešíme sa na Vašu účasť

Pača, 21.09.2018

Milan Manko, V. r. Ladislav Zagiba
Predseda ŠSKPača starosta obce


