
       X. ROČNÍK  VEREJNEJ  STRELECKEJ   SÚŤAŽE

O putovný pohár primátora mesta Spišská  Nová  Ves

 Z   KRÁTKYCH  A  DLHÝCH  ZBRANÍ                        

Dátum konania   :        8. máj 2018 (utorok – voľný deň)
Miesto konania   : Otvorená strelnica Šulerloch v Spišskej Novej Vsi 
Usporiadateľ   : Klub  Spišských strelcov  Sp. Nová Ves
Technické zabezpeč  .: Slovprezent s.r.o, ZZ PO MAS  
Čestný riaditeľ súťaže :  primátor mesta Spišská Nová Ves,   PhDr. Ján Volný, PhD
Riaditeľ súťaže :   Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov 
Hlavný rozhodca  : 100 m strelnica - Milan Kováč

25 a 50 metrová strelnica – Jozef Borz
biatlonová strelnica na 50m – Julka Bajtošová 

DISCIPLÍNY: 1./ Samopal 3x13 na vzdialenosť 100 metrov a samonabíjacie pušky s kolimátorom
2./   Ľubovoľná  malokalibrovka (benchrest, nábojničky a biatlon. sklápačky)

3./     Pištoľ 30 rán vzdialenosť 25 m (ľavá ruka, pravá ruka a     obojruč)

Doklady  :                 Občiansky preukaz a držitelia zbraní aj Zbrojný preukaz.
Štartovné:              8 € prvá disciplína, každá ďalšia za 3 €. V štartovnom je zahrnuté občerstvenie!  
Zbrane a strelivo:  Vlastné   a   možnosť požičania zbrane a nákupu streliva
Kategórie   :        Zmiešaná (muži, ženy, dorast –spolu v jednej kategórii )
Hodnotenie  :         Prví traja v každej disciplíne dostanú vecné ceny a diplom. Víťazi prvých troch 

       disciplín sa stávajú držiteľmi putovných pohárov na dobu jedného roka.

Zdravotné zabezpečenie  :  usporiadateľ
Informácie  : Marcel Krajči   0905 351014       a        Jozef Borz   0905 954431  

         
Časový rozpis  : 08:00  -  09:00  prezentácia

08:30  -  Otvorenie
08:45  -  Začiatok prípravy prvej zmeny 
14:00  -  Predpokladané vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a 
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.
UPOZORNENIE:   na strelišti je povinné používanie chráničov sluchu   a doporučená ochrana zraku.
                                                      

Usporiadateľ:
Súťaž sa koná s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves. 

Partneri:                

Mediálni partneri:   
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