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OKRESNEJ  STRELECKEJ  LIGY   2014 / 2015 
           VZDUCHOVÁ   PIŠTOĽ  A  VZDUCHOVÁ PUŠKA     

     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
Dátumy konania v r. 2014 :  21.  september 2014  (nedeľa)   
      26.  október  2014  (nedeľa) 
      23.  november 2014  (nedeľa) 
      14.  december  2014  (nedeľa) 
Miesto konania :     Vzduchovková strelnica „Kúpalisko“   
Usporiadateľ a technické zabezpečenie: Klub  spišských strelcov - ŠSK Spišan  
Riaditeľ súťaže:     Mgr. Gustáv Krajči, predseda Klubu 
Hlavný rozhodca:     Milan Kováč  C 568 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
Predpis:    súťaží sa v súlade s pravidlami ISSF 
Účasť:    otvorená 
Disciplíny:    VzPi 40 – dorast a ženy; VzPi 60 – juniori  a muži     
    VzPu40– dorast a ženy; VzPu 60 – juniori  a muži 
    Finále len zo vzduchovej pištole  ( 4 VzPi 40  a   4 VzPi 60)  
Zbrane a strelivo:   vlastné  ( po dohode je možné členom Klubu zbraň požičať) 
Štartovné:    2 €  za  štart (nečlen Klubu, krúžku alebo SSZ  3 € ) 
Strelnica:    Samoobslužné  priťahovacie  zariadenie ( desať stavov)  
Terče:     medzinárodný pre vzduchovú pištoľ a vzduchovú pušku  
Hodnotenie:                          Priebežne. Celkove vyhodnotenie pri  Okresných majstrovstvách  
Zdravotné zabezpečenie:   Usporiadateľ  
Informácie:  Jozef Borz   0905 954431  /  www.strelnica.snv.sk 

             
ČASOVÝ ROZPIS  : 08:00  - 08:45 - prezentácia 
     08:45               - nástup na čiaru  ! 

09:00   - 09:15 - príprava prvej zmeny  (15 minút aj s nástrelom ) 
    09:15  - 10:45 - Súťaž I. zmena  
    10:45  -  II. Zmena nástup na čiaru  o 11:00 hod. - príprava  s nástrelom 
    
DÔLEŽITÉ:  Za výmenu terčov si zodpovedá sám strelec. Strieľa sa na dva nástrelné terče ľubovoľný 
  počet rán. Do súťažného terča po 5 rán.  
Čas na streľbu  : VzPi 40  - 60 minút     /     VzPi 60 - 90 minút 
      VzPu 40 - 50 minút     /     VzPu 60 -75 minút  (1 hod. 15 min.)     
  
Odporúčame nahlásiť sa  najneskôr 24 hodín pred začiatkom prezentácie. Prihlásení súťažiaci 
majú pri prezentácií prednosť. Jednoduchú prihlášku nájdete na našej web stránke. 
  
 Požiadavku na požičanie klubovej pištole je potrebné dohodnúť vopred! 
  
 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a 
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení. 
 
UPOZORNENIE:    

Súťažiacim odporúčame  používať pri streľbe chrániče sluchu a vhodnú ochrana zraku. 
                                                              

Usporiadateľ 


