Sniper klub „SLUKÁRI“ - PPŠSK Prešov a Klub Spišských strelcov – SNV
POZVÁNKA A PROPOZÍCIE
na verejnú streleckú súťaž
BENCHRESTOVÝ ŠPECIÁL

Dátum konania: 18. a 19. 6. 2022 (sobota, nedeľa)
Miesto konania : Šulerloch – Strelnica M.A.S.
Usporiadateľ: Klub spišský strelcov
Organizátor: PPŠSK -Sniper klub „Slukári“
Technické zabezpečenie : ŠSK Spišan a MAS
Riaditeľ súťaže : Borz Jozef
Hlavný rozhodca : Petrásek Juraj
PHK : Borz Jozef
Zapisovateľ : Petrásková Mária
Súťažné disciplíny:
➢ Terč BENCHREST 30 - strieľa sa na vzdialenosť 50 metrov: neobmedzený počet nástrelných
výstrelov na 5 nástrelných terčíkov + 25 súťažných výstrelov / v celkovom čase 30 min
➢ Terč BENCHREST 25 - strieľa sa na vzdialenosť 50 metrov: 25 súťažných výstrelov /
v celkovom čase 20 min
➢ ASFALTOVÉ HOLUBY + ZVONČEK - strieľa sa na vzdialenosť 100 metrov.
Priebeh: Rozhodca na štartovnej čiare zavelí „Pozor - ŠTART!“ Strelec vybehne k palebnej čiare
s nenabitou zbraňou, plným zásobníkom, na palebnej čiare zaľahne a strieľa ľubovoľný počet
nábojov na 6 terčov (5 holubov a jeden "zvonček"), v celkovom čase 6 minút.
Víťazom sa stáva pretekár s najlepším súčtom výsledkov zo všetkých 3.disciplín. Pri zhode bodov
rozhoduje vyšší počet centrálnych zásahov.
Ceny: Traja najlepší budú odmenení diplomami a medailami.
Účasť: členovia streleckých klubov ale aj držitelia ZP a malokalibrových zbraní
Technické ustanovenia: Súťažiaci používajú vlastné zbrane a strelivo. Povolené sú ľubovoľné
malokalibrovky 22LR s optickým zameriavačom v zmysle platných pravidiel.
Spotreba munície: min min 56 ks + nástrel
Protesty: Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov.
V prípade oprávneného protestu, vklad bude vrátený.
Poistenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie. Každý je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.
Štartovné: 5€ + 3€ (občerstvenie)
Časový rozpis: 08:30 – 09:00 prihlasovanie pretekárov, prezentácia
09:00 – 09:15 poučenie
09:30 - začiatok súťaže
14:00 - vyhlásenie výsledkov
V prípade potreby usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien.!
Dané vzdialenosti sú orientačné. Doporučuje sa diaľkomer a pozorovací ďalekohľad. Ochrana sluchu
povinná, ochrana zraku doporučená!
Prihlásiť sa na súťaž je potrebné do 17.6 2022 do 20,00 hod. telefonicky alebo na mail:
petrasekjuraj123@gmail.com Informácie : Petrásek Juraj 0905 293 211
Za organizačný team: Petrásek Juraj

