
KLUB  SPIŠSKÝCH  STRELCOV ,  COMBAT   KLUB   DUKLA-TATRY
ZA PODPORY   MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

                                        P R O P O Z Í C I E                 
ŠTEFANSKA  VEREJNÁ   STRELECKÁ   SÚŤAŽ

  z  krátkych  a  dlhých   zbraní
a     „T A T R A N S K Á      O D Y S E A“

26. december  2016   /pondelok/

            Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi

Verejnej  streleckej  súťaže  sa  môžu  zúčastniť  všetci   občania  starší  ako  15  rokov,  ktorí  pri
prezentácií predložia  občiansky preukaz a zaplatia štartovné podľa týchto Propozícií. Majitelia zbrojných
preukazov  a strelných   zbraní   môžu  strieľať  s   vlastnou zbraňou.  Občanom bez  zbrojných  preukazov
a zbraní budú /za poplatok/, poskytnuté zbrane podľa výberu a príslušné strelivo. Na takéhoto súťažiaceho
bude počas streľby dozerať inštruktor. 

Technické zabezpeč.: Slovprezent,  Klub spišských  strelcov   a    Combat   klub   Dukla-Tatry  
Riaditeľ súťaže: Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Hlavný rozhodca: Ing. Anton Lehovec, medzinárodný rozhodca, licencia A 010 
HK : Milan Kováč,  licencia C 568  

Disciplíny:      1./ Pištoľ - mierená na 25 metrov od raže 5,6 mm (i športové zbrane, bez ergonomickej 
pažby), streľba po stojačky,  bez opory, po desať rán pravou a ľavou rukou v časoch 
po 5 minút a obojruč 2 krát po 5 rán s prebíjaním v čase 30 + 30 sekúnd. U     pištolí len
jeden zásobník!              Terč č. 4 „Nekryte ležiaca figúra s kruhmi“

2./ Ľubovoľná malokalibrová puška na 50 metrov 10 rán v čase 6 minút po stojačky, bez  
     opory !!!  a 10 rán v čase 6 minút z ľubovoľnej polohy na terče typu „Benchrest“, po  
     jednej rane do terča s hodnotu 7,8,9,10  
3./ Otočné terče 9 rán na 10 metrov 
4./ Tatranská odysea – vyhodnotenie najlepšieho „Pištoľníka“ 

Kategórie : zmiešane 
Doklady: Občiansky preukaz, držitelia zbraní ZP.
Štartovné : Za každú  1. až 3. disciplínu 3 € členovia Klubu - ak majú vyrovnané členské 

poplatky za r. 2016. Nečlenovia  Klubu 4€. V štartovnom je zahrnuté občerstvenie.
Hodnotenie: Prví traja v každej disciplíne získavajú  diplom.

Vecné ceny pre troch účastníkov v každej disciplíne budú losované v     tombole  !!

Súťažiaci  s  najvyšším  súčtom bodov  v  pištoľových  disciplínach  (  1.  a  3.  )  bude
vyhlásený za najlepšieho „Pištoľníka“ . 

Zbrane a strelivo: Vlastné   a   možnosť zapožičania zbrane a nákupu streliva
Zdravotné služba:   usporiadateľ
Informácie: Marcel Krajči       Jozef Borz 

0905 351014         0905 954431
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Časový rozpis: 08:00  -  09:00  prezentácia
08:30  - otvorenie preteku a rozdelenie zmien
08:45  - začiatok prípravy prvej zmeny

 V prípade záujmu usporiadateľ zabezpečí aj „nultú“ zmenu o 07:30 hod., no treba sa nahlásiť.
Výsledky   budú vyhlásené  do 15 minút od ukončenia streľby posledným súťažiacim.

Po ukončení prvej zmeny bude vyhodnotená aj Spišská strelecká liga za rok 2016 !!!

UPOZORNENIE: na strelišti je dovolená manipulácia so zbraňou len na pokyn rozhodcu. Pohybovať 
sa v priestoroch strelnice a klubovne je možné len s vybitou zbraňou a v puzdre.  Na palebnej čiare  je 
povinné používanie chráničov sluchu a     doporučená je ochrana zraku.    Odchod z palebnej čiary len so

súhlasom rozhodcu po vykonanej kontrole spoľahlivého vybitia zbrane!

Každý účastník súťaže je povinný dbať na  maximálnu bezpečnosť !!!

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci 
budú o týchto zmenách včas upovedomení.
 

Riaditeľ súťaže: Marcel  Krajči
 predseda Klubu spišských strelcov
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