PROPOZÍCIE
Klub spišských strelcov a ŠSCK – Dukla Tatry
s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves
usporiada

1. kolo Oblastnej Spišskej ligy v Športovej situačnej streľbe 3gun
Termín:
8. Október.2017
Miesto:
strelnica MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi
Usporiadateľ a technické zabezpečenie: ŠSCK – Dukla Tatry a Klub spišských strelcov,
Riaditeľ pretekov:
Marcel Krajčí, predseda Klubu spišských strelcov
Hlavný rozhodca:
Antonín Lehovec
Rozhodcovia :
Tomáš Benda; Miroslav Bendík; Viktória Hrušovská, alebo deleguje usporiadateľ
Druh súťaže:
otvorená súťaž pre členov ŠSS, SSZ, SADS a držiteľov ZP
Návrhy parkúrov:
Tomáš Benda
Počet parkúrov:

3

Min. počet rán:

91 => Brokovnica -21; Pištol 30; Puška 40;

Štartovné:

12€ splatné v deň preteku

Pravidlá:

Pravidlá ŠSS

Zbrane a strelivo :

Vlastné podľa pravidiel ŠSS;
Na strelnici bude k dispozícii zapožičať za úhradu:
Opakovaciu brokovnicu Radical P13 5€ v ráži 12x75;
Samonabíjaciu pušku POF MP5 9mm Luger s kolimátorom 10€;
Strelivo brokovnica –len hromadná strela do 4,5mm; Strelivo pre zapožičané
zbrane bude možné zakúpiť na mieste (pre 9mm karabínu len továrenské strelivo
SB; Fiochi; MFS; žiadne prebíjané!) Akékoľvek poškodenie zapožičanej zbrane
je nutné uhradiť. Zapožičanie zbrane a streliva pre ňu je nevyhunutné aspon 7dní
vopred oznámiť organizátorovi aby dokázal zabezpečiť dostatok streliva.

Kategórie:

OPEN; STANDARD

Ceny:

podľa kategórií s min. počtom 5 pretekárov

Bezpečnosť:

Na strelnici je dovolené nosiť iba vybitú zbraň krátku v puzdre bez zásobníka;
Dlhé len s otvoreným záverom hlavňou smerujúcou hore, alebo v
puzdre/prepravnej taške, bez zásobníka.
Všetci účastníci sú povinní používať chrániče sluchu a zraku.

Úhrada náležitostí:

rozhodcom a pomocnému personálu hradí usporiadateľ, pretekári na
vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej zložky

Protesty:

podľa pravidiel ŠSS písomne s vkladom 30,- € do rúk hlavného rozhodcu

Arbitrážna komisia:

RM, MD a vybraný RO

Občerstvenie:

nebude zabezpečený buffet

Časový rozpis:

08,00 – 09,00 prezentácia
09,00 otvorenie
09,15 – 12,00 parkúry
12,30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov

Poznámka:

Pretekár sa dostáva do kategórie Open, akonáhle je čo I len jediná z troch zbraní
v kategórii OPEN.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch.
Pretekári a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.

usporiadateľ

