P r o p o z í c i e Spišskej streleckej ligy 2018
Doba konania:
Usporiadateľ:
Miesto konania jednotlivých kôl:
Riaditeľ preteku :
Technické zabezpeč.:
Rozhodcovia delegovaní Klubom:

11 kôl – február až december 2018
Klub spišských strelcov, Sp. Nová Ves
Krytá strelnica Spišská Nová Ves, Radlinského 17
Marcel Krajči - Predseda Klubu spišských strelcov
Slovprezent s.r.o. a Klub spišských strelcov
Kováč Milan 0907 924151, Hozza Rado 0905 896468,
Borz Jozef 0905 954431

Disciplíny : podľa vydaných Špeciálnych technických pravidiel pre r. 2018
Pištoľ 30 rán vzdialenosť 25 m, Ľubovoľná malokalibrovka 20 rán na 50 m,
Situačná streľba 9 rán na 10 m.
Kategórie : Zmiešane
Doklady:
Občiansky preukaz, k vlastným zbraniam aj Zbrojný preukaz
Štartovné : Člen Klubu 2 € za každý štart, nečlen Klubu 3 € za štart,
Zbrane a strelivo: Vlastné, možnosť zapožičania zbrane a nákupu streliva.
Hodnotenie: Podľa Špeciálnych technických pravidiel pre r. 2018 na jednotlivé disciplíny.
Prví traja v každej disciplíne dostanú vecné ceny a diplom.
Celkove vyhodnotenie ligy bude na Štefanskom preteku 26.12.2018
Technické pravidlá ligy
1. Spišská strelecká liga bude prebiehať počas 11 kôl. Víťaz bude určený súčtom výsledku z
3 najlepších kôl ak sa zúčastní minimálne 5 kôl,
2. Spoločné ligové kolo bude vždy prvú nedeľu v mesiaci. Prezentácia začína o 08:00 hod.
08:30 hod. začiatok prípravy 1. zmeny
ostatné zmeny podľa počtu súťažiacich
3. Ligové kolá môžu byť „odstrieľané“ aj v ľubovoľnom termíne v mesiaci február až november
(vrátane), za účasti naraz minimálne 3 strelcami a prítomnosti delegovaného rozhodcu.
Streľba prebehne na pokyn prítomného rozhodcu, podľa týchto pravidiel. V praxi: minimálne
traja strelci oslovia delegovaného rozhodcu a dohodnú telefonicky termín na strelnici. Ten
potom zabezpečí ostatné: výber štartovného, prípravu terčov, priebeh súťaže a regulárne
vyhodnotenie.
Priebežná výsledková listina bude na strelnici a na web stránke www.strelnica.snv.sk .
4. Spišská strelecká liga bude prebiehať podľa Špeciálnych technických pravidiel
Spišskej streleckej ligy 2018
Zdravotné zabezpečenie: usporiadateľ
Informácie:
u rozhodcov, usporiadateľa a na www.strelnica.snv.sk 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

