Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves
s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves

PROPOZÍCIE

„Ľubovoľná malorážka 2017“
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Dátum konania :
Miesto konania :
Usporiadateľ :
Technické zabezpeč.:
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca :
PHK
:

5. júla 2017 streda / voľný deň - sviatok sv. Cyrila a Metoda/
Šulerloch – Strelnica MAS
Klub spišských strelcov
Slovprezent s.r.o a ŠSK Spišan - Klub spišských strelcov
Marcel Krajči, predseda Klubu
Milan Kováč, C 568
Miroslav Bendík

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:
Súťaží sa podľa týchto Propozícií
Účasť:
Verejná strelecká súťaž
Disciplíny:
Štyri
Zbrane a strelivo:
Malokalibrová puška pre náboj s okrajovým zápalom do .22. Strelivo vlastné,
zbrane si môžu súťažiaci medzi sebou požičať. Celá súťaž musí byť odstrieľaná
jednou zbraňou s výnimkou neopraviteľnej poruchy!
Štartovné:
7 € za štart ( v štartovnom zahrnuté malé občerstvenie )
Strelnica:
Otvorená
Terče a vzdialenosť:
Terče podľa prílohy, vzdialenosť do 50m
Kategórie :
Bez rozdielu
Hodnotenie :
O poradí rozhodne súčet všetkých disciplín. Budú diplomy a vecné ceny !
Informácie a prihlášky: strelnica@snv.sk ; telefón na 0905 954431 najneskôr 24 hodín vopred
PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY
- 50 m sed z poza stola, streľba na terč s kruhovou hodnotou 7 až10, nástrel ľubovoľný počet rán;
súťaž 20 rán; čas 3+12min (hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou
maximálne 200, minimálne 0 bodov )
- 25 m sed z poza stola - odstreľovanie prázdnych nábojnic z náboja 7,62x39, bez nástrelu
5 rán na 5 nábojníc v čase 1 min, (každá odstránená nábojica 10 bodov,
zásah držiaka nábojnice -10 bodov, maximálne 50 a minimálne 0 bodov )
- 50 m v kleče na biatlonový 45mm terč bez nástrelu 4 položky x 5 rán (čas 30 sec. na položku); pred
každou položkou súťažiaci urobí 5 plno-hodnotných drepov,
( každý zásah 10 bodov, maximálny počet 200 a minimálne 0 bodov )
- 50 m v leže na "Medzinárodný puškový na 50 m" 5 + 5 výstrelov do terča, bez nástrelu v čase 6 min
(hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou maximálne 100, minimálne 0 b.)
Maximálny možný celkový nástrel: 550 bodov, minimálny 0
Spotreba streliva : 55 ks súťaž + ľubovoľný počet povolených nástrelov

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

ČASOVÝ ROZPIS: 08:00 -10:00 - prezentácia
09:00 - začiatok prípravy prvej zmeny
13:00 - predpokladané vyhlásenie výsledkov
ŠTART BUDE PREDNOSTNE UMOŽNENÝ PRIHLÁSENÝM !!!
UPOZORNENIE: na strelnici je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.
Usporiadateľ

Sponzor:

Partneri:

