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

PROPOZÍCIE
„SAMOPAL SNP 2018" a „Ľubovoľná malorážka“
Verejné strelecké súťaže
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Dátum konania :
29. august 2018 / voľná streda /
Miesto konania :
Šulerloch – Poľovnícka strelnica a strelnica MAS
Usporiadateľ :
Klub spišských strelcov
Technické zabezpeč.:
Slovprezent s.r.o, ŠSK Spišan a MAS
Riaditeľ súťaže:
Marcel Krajči, predseda Klubu
Hlavný rozhodca pre SA:
Milan Kováč
Hlavný rozhodca pre ĽM:
Miroslav Bendík
Predpis:
Súťaží sa podľa týchto Propozícií
TECHNICKÉ USTANOVENIA
PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY V "SAMOPAL SNP":
Samonabíjacia zbraň (odvodená od vojenských vzorov) s otvorenými mieridlami,
Disciplína:
okrem kalibru .22

Zbrane a strelivo:

Vlastné –zbrane a strelivo si môžu medzi sebou, alebo od Slovprezentu s.r.o.
strelci požičať.
Štartovné:
10 € za štart ( v štartovnom zahrnuté malé občerstvenie )
Strelnica:
Otvorená
Terče a vzdialenosť:
Nekryte ležiaca figúra s kruhmi terč č. 4, na vzdialenosť 100 m.
Príprava :
maximálne 5 minút
Polohy pre SA a čas na streľbu: Ľah 13 rán / 9 min.
Stoj 13 rán / 13min.
Kľak 13 rán / 11 min.
Kategórie :
Bez rozdielu
Hodnotenie "SAMOPAL SNP": Hodnotia sa 10 najlepšie zásahy v každej polohe - o celkovom poradí
rozhodne súčet všetkých položiek. Prvým trom budú udelené diplomy a
vecné ceny. Najlepší strelec získava Putovný samopal !
Víťazi predchádzajúcich ročníkov : rok 2013 Jozef Borz

265 bodov
rok 2014 Lukáš Daniel
277 bodov
rok 2015 Miroslav Šuster
264 bodov
rok 2016 Lukáš Daniel
277 bodov
rok 2017 Duchoslav Dávid
279 bodov
V jednej zmene štartujú 5 súťažiaci. Po uplynutí času na prípravu bude povel: „13 rán za 9 minút
vrátane nabíjania štart“. Po uplynutí času bude povel „Stop, zbrane vybiť, odložiť!“, „Terče!“. Zbrane, ani jej
časti, sa nesmie nikto dotknúť, pokiaľ bude obsluha pri terčoch a rozhodca nevydá príslušný pokyn. Takto sa
bude postupovať aj pred ďalšími položkami.
Pred opustením stanovišťa musí rozhodca na strelišti prekontrolovať zbrane a zásobníky, či sú
spoľahlivo vybité. Až potom môže strelec zo stanovišťa odísť !!! Pohyb mimo palebnej čiary je možný len
s viditeľne vybitou zbraňou– záver v zadnej polohe, bez zásobníka, alebo so zbraňou v puzdre! Nebudú
tolerované žiadne porušenia všeobecných bezpečnostných predpisov, ich PORUŠENIE ZNAMENÁ
DISKVALIFIKÁCIU !!! v celej súťaži.

