VEĽKONOČNÁ

V E R E J NÁ

STRELECKÁ SÚŤAŽ

Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ
Verejnej streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania starší ako 15 rokov, ktorí pri
prezentácií predložia občiansky preukaz a zaplatia štartovné podľa vydaných Propozícií. Majitelia
zbrojných preukazov a strelných zbraní môžu strieľať s vlastnou zbraňou. Občanom bez zbrojných
preukazov a zbraní budú /za poplatok/, poskytnuté zbrane podľa výberu a príslušné strelivo. Na
takéhoto súťažiaceho bude počas streľby dozerať inštruktor.
Dátum konania :
20. apríl 2019 / sobota /
Miesto konania :
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi /Skladový areál na Radlinského 17
Usporiadateľ :
Klub Spišských strelcov Sp. Nová Ves
Technické zabezpeč.: Klub spišských strelcov a Slovprezent s.r.o.
Riaditeľ súťaže:
Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Hlavný rozhodca:
Milan Kováč
Disciplíny : podľa vydaných pravidiel pre Spišskú ligu r. 2018 :
1./ Ľubovoľná malokalibrovka na 50 m, 2 x 10 rán
2./ Pištoľ na 25 m, ľavá-pravá-obojruč
3./ Situačná streľba 9 rán na 10 m
4./ Otočné terče 3 x 5 výstrelov na 25 m
Hodnotenie: V každej z uvedených disciplín budú prví traja strelci ocenení diplomom.
Vecné ceny pre troch účastníkov v každej disciplíne budú losované v tombole!!
Výsledky z tejto súťaže budú započítané do Spišskej streleckej ligy 2019
Doklady:
Občianský preukaz, k vlastným zbraniam aj Zbrojný preukaz.
Štartovné :
3 € zápisné, za každý štart v disciplíne 2 €
Zbrane a strelivo: Vlastné a možnosť zapožičania zbrane a nákupu streliva
Kategórie :
Bez rozdielu
Zdravotné zabezpečenie: usporiadateľ
Občerstvenie : v obmedzenom sortimente v klubovni strelnice (káva alebo čaj v štartovnom)
Informácie:
Marcel Krajči 0905 351014
a
Jozef Borz 0905 954431
Časový rozpis:
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-

09:00 prezentácia
otvorenie
začiatok prípravy prvej zmeny
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

