PROPOZÍCIE
SPIŠSKÁ VZDUCHOVKOVÁ „OPEN LIGA 2019/2020“

VzPi 40, VzPi 60 a ŠpVzPi 30+30
Dátumy konania v r. 2019 :

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

7. november 2019 (štvrtok)
21. november 2019 (štvrtok)
5. december 2019 (štvrtok)
19. december 2019 (štvrtok)

Dátumy konania v r. 2020:

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

2. január 2020 (štvrtok)
16. január 2020 (štvrtok)
30. január 2020 (štvrtok)
13. február 2020 (štvrtok)
27. február 2020 (štvrtok)
12. marec 2020 (štvrtok)
26. marec 2020 (štvrtok) – Finále a tombola

Miesto konania :
Usporiadateľ a technické zabezpečenie:
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
PHK:
HK:

Vzduchovková strelnica „Kúpalisko“
Klub spišských strelcov
Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Jozef Borz, A 036
Robo Baluch B 647
Ján Mlynarčík B 172;
Milada Petková B 124
Julka Bajtošová C 646;
Jana Maťašovská C 688

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:
súťaží sa v súlade s pravidlami ISSF a týmito propozíciami
Účasť:
otvorená
Disciplíny a kategórie:
VzPi 40 - (dorast do 16 rokov a seniori od 45 rokov)
VzPi 60 - (muži, juniori, kadeti, ženy, juniorky, kadetky)
ŠpVzPi 30+30 -zmiešaná kategória - mierenú z prvých troch položiek VzPi40 je
možné započítať iba mládeži do 16 rokov, inak sa strieľa celá súťaž ŠpVzPi 30+30
vlastné ( po dohode je možné členom Klubu zbraň požičať)
2 € za štart v disciplíne
Samoobslužné priťahovacie zariadenie ( osem stavov) 2 otočné stavy
medzinárodný pre vzduchovú pištoľ; medzinárodný otočný terč rýchlopalný
a otočný terč rýchlopalný ČR u súťažiacich, ktorí do konca ligy nedovŕšia 16r.
Hodnotenie: Do celkového hodnotenia budú strelcovi priznané štyri najlepšie výkony.
Podmienka pre hodnotenie je, absolvovať minimláne 5 kôl OPEN ligy
Ceny:
Strelci na 1. – 3. mieste v rámci Open ligy diplom a vecné ceny,
strelci z 1.–4. miesta z disciplíne VzPi 40 a strelci z 1.–4. miesta z disciplíne VzPi 60
postupujú do finále o Ceny usporiadateľa. Cenu do tomboly poskytol výhradný dovozca zn.
Pardini na Slovensku.

Zbrane a strelivo:
Štartovné:
Strelnica:
Terče:

Zdravotné zabezpečenie:
Usporiadateľ
Informácie:
Jozef Borz 0905 954431 a Ján Mlynarčík 0910 400494 /strelnica@snv.sk /

Časový rozpis - strelecké štvrtky:
1. zmena štart 14:00 hod. - všetky disciplíny
2. zmena štart 17:00 hod. – všetky disciplíny
DÔLEŽITÉ: Za výmenu terčov si zodpovedá sám strelec.
Strieľa sa do súťažného terča po 10 rán;
Priebeh streľby: Povel „Príprava a nástrel-ŠTART“ zaznie o 14:00 pre prvú zmenu a o 17:00 hod. pre
druhú zmenu. Príprava a nástrel trvá 15 minút u VzPi 40/60. Súťaž ako u ISSF VzPi.
U ŠpVzPi 30+30 sa použijú pravidlá ŠpPi 30+30, s výnimkou mládeže do 16r.
v prvej až tretej položke.
Druhá časť, časť otočná, bude pokračovať po ukončení mierenej časti VzPi 60/40. Spravidla všetci
strelci strieľajú obidve disciplíny a to tou istou zbraňou / jednoranová alebo samonabíjacia, pričom časť
„mierenej“ streľby musí strelec nabíjať po jednej rane v zmysle pravidiel ISSF/.
Odporúčame nahlásiť sa najneskôr 24 hodín pred začiatkom prezentácie. Prihlásení súťažiaci majú pri
prezentácií prednosť!
Požiadavku na požičanie klubovej pištole alebo pušky je potrebné dohodnúť vopred!
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci
budú o týchto zmenách včas upovedomení.
UPOZORNENIE: Súťažiaci sú povinní používať pri streľbe chrániče sluchu a odporúča sa im aj
vhodná ochrana zraku a teplé oblečenie.
Usporiadateľ
Sponzor tomboly:

