TŠ ZO – Rákoš

PROPOZÍCIE
Súťaže o pohár generálneho riaditeľa
SMZ, a.s. Jelšava
z veľkorážnej pištole

XV. ročník

Rákoš 15.09.2019

Slovenský zväz technických športov ZO, 049 61 Rákoš
PROPOZÍCIE
O pohár gen. Riaditeľa SMZ, a.s. Jelšava, starostky obce Rákoš
a ceny TŠ ZO Rákoš

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ
: TŠ ZO, Rákoš
Riaditeľ pretekov
: František JESENÁK, predseda TŠ ZO Rákoš
Hlavný rozhodca
: Ján ZAŤKO
Termín konania
: 15.09.2019 (nedeľa) o 09:00 hod.
Miesto konania
: Rákoš
Prihlášky a prezentácia : V deň konania súťaže na mieste jej konania, v čase od 07:45 hod.
Podmienky účasti
: Súťažiť môže každý riadne od prezentovaný člen
Cestovné
: Hradí vysielajúca ZO
Stravné
: Zabezpečí usporiadajúca ZO (v sume štartovného)
Štartovné
: 5,00,- € na každého jednotlivca
Poistenie
: Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť
Ceny
: Cena o pohár gen. Riaditeľa SMZ, a.s. Jelšava
Cena starostky obce Rákoš
Cena TŠ ZO Rákoš

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Disciplína
Zbrane
Strelivo
Terče
Hodnotenie
Informácie

: Veľkorážna pištoľ 5+15+15
: Vlastné, zodpovedajúce pravidlám športovej streľby
: Vlastné
: Zabezpečí usporiadateľská organizácia
: Súťaž jednotlivcov
: Marek MURK, O 0905 412 838
Obecný úrad, Rákoš, tel.: 058/495515
Protesty
: Do 30. minút po tom, ako nastala okolnosť s finančným vkladom 20,00,€.
Protestný vklad sa protestujúcemu vráti, ak sa protestu vyhovie. V prípade
zamietnutia prepadne v prospech organizačného výboru.
Tresty za porušenie pravidiel: V prípade porušenia pravidiel alebo pokynov rozhodcov JURY:
1) NAPOMENUTIE 2) ZRÁŽKA BODOV 3) DISKVALIFIKÁCIA
Bezpečnosť všeobecne: Všetci funkcionári a strelci musia byť oboznámení 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 manipulácii so zbraňami a zaistení opatrnosti je zakázané:
Odnášať v priebeh pretekov z palebnej čiary zbraň bez povolenia funkcionárom pretekov!
Zbrane sa môžu nabíjať len na palebnej čiare a po povele “NABÍJAŤ!“
Po povele „ STOP“ alebo „ VYBIŤ“ alebo „STREĽBU ZASTAVIŤ“ musia strelci okamžite
zastaviť paľbu, vybiť zbraň, uviesť ju do bezpečnostného stavu a odložiť!
Po poslednom výstrele ( ukončení streľby ) sa strelec musí pred opustením palebnej čiary presvedčiť,
že nemá náboj v nábojovej komore ( ani v zásobníku ) záver má byť otvorený a rozhodca je zbraň
skontrolovať.
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