P R O P O Z Í C I E
1. SLOVENSKÁ STRELECKÁ LIGA / 1. SSL-pl /

2022
VPi - plášťové strelivo 30 + 30 ŠTANDARD
VPi - plášťové strelivo 30 + 30 OPEN
Termíny štyroch kôl na Spiši:

20. február
2022 /nedeľa /
27. marec
2022 /nedeľa /
23. a 24. apríl 2022 /sobota a nedeľa / dvojkolo !!

Miesto konania :
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi na Radlinského ul. 17
Usporiadateľ :
Klub spišských strelcov, ŠSK Spišan
Technické zabezpeč.: ŠSK Spišan a Slovprezent s.r.o.
Riaditeľ súťaže:
Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Hlavný rozhodca:
Ing. Anton Lehovec, rozhodca I. triedy
A 010 / ISSF B 3330
PHK :
Ing. Jozef Borz, rozhodca I. triedy
A 036
HK:
Milan Kováč,
rozhodca II. triedy
B 568
Disciplíny:
Vpi- pl. 30+30 „ŠTANDARD“ /Vpi- pl. 30+30 OPEN“
Terče:
Medzinárodný 50x20 a Terč pre rýchlopaľbu na 25 m /kruh 50cm/
Kategórie:
Zmiešané
Doklady:
OP, ZP
Štartovné :
za každú disciplínu 5€
Hodnotenie:
Podľa pravidiel ISFF pre športovú streľbu /ceny ani diplomy neudeľujeme/
Protesty:
Podľa PŠS s vkladom 5 EUR, do 15 minút po oznámení výsledkov
Zbrane a strelivo:
Vlastné, ( neprípustné športové zbrane s ergonomickou pažbou)
Zdravotné zabezpečenie: usporiadateľ
Informácie:

Anton Lehovec : 0903 312752
Jozef Borz :
0905 954431

tono.lehovec@gmail.com
borzjozef@gmail.com

Časový rozpis:

08:00 - 08:15 prezentácia
08:15 - otvorenie preteku a rozdelenie zmien
08:30 - začiatok prípravy prvej zmeny
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.
UPOZORNENIE: 1./ Strelnica má 5 stavov s elektronickým otáčaním terčov a umelým osvetlením.
2./ Z kapacitných dôvodov môžu strieľať súčasne len piati súťažiaci a tak si súťaž
bude vyžadovať dobrú organizáciu a disciplínu pri nástupoch na palebnú čiaru.
Z rovnakých dôvodov vyžadujeme nahlásenie sa vopred!!! Garantujeme štart 15
súťažiacim. Rozhoduje termín prihlásenia sa do súťaže mailom alebo telefonicky,
najneskôr 24 hodín pred ligovým kolom.
3./ Strelnica je vybavená bufetom so základným sortimentom. Zo štartovného je
hradená káva alebo čaj, no je možnosť objednať si stravu na vlastné náklady.
4./ Na strelišti je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.
5./ Účastníci nie sú poistení hromadným poistením. Štart na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ

