Slovenský strelecký zväz, Športovo strelecký klub RV282 Slavošovce

Propozície
23. ročníka streleckej súťaže o Pohár starostov obcí Slavošovce a Ochtiná
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ
- ŠSK Slavošovce a ŠSK Ochtiná
Dátum konania
- 20. október 2018 (sobota)
Miesto konania:
- športová strelnica ŠSK Slavošovce v Ochtinej
Riaditeľ súťaže:
- KAPUSTA Marián – starosta obce Ochtiná
Predseda organizačného výboru - Ing. BAŠTÁK Štefan – starosta obce Slavošovce
Hospodár:
- FATAŠ Peter
Zdravotná služba:
- Zdravotné stredisko Slavošovce
Hlavný rozhodca:
- RÉTI Emil
Hodnotiaca komisia:
- podľa rozhodnutia RS a POV
Prihlášky:
- písomne, prípadne osobne u Ing. BAŠTÁK Štefana na OcÚ Slavošovce alebo
na tel. č. 0902966070
Informácie:
- ako „prihlášky“
Technické ustanovenia
Predpis:
Rozsah súťaže:
Disciplíny:

Zbrane a strelivo:
Účasť:
Poistenie:
Štartovné:
Ceny:
Strava (obed):

- súťaží sa podľa PŠS pre pištoľové disciplíny a týchto propozícií
- súťaž jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrových pištolí a revolverov
- streľba z Vpi na pevné terče MPT 50/20 vo vzdialenosti 25 m,
povolené obojručne
- streľba z VRe na pevné terče MPT 50/20 vo vzdialenosti 25 m, povolené
obojručne
- vlastné, kaliber 7,62 – 9,65 mm, resp. .32“ – .38“, nie je povolené použitie
vysokovýkonného streliva typu Magnum
- bez obmedzenia
- každý účastník na vlastné riziko, odporúča sa vlastná poistka
- 5,-€ za každú disciplínu, splatné pri prezentácii
- pretekári na 1.-3. mieste – medaile a poháre
- zabezpečí usporiadateľ

Záverečné ustanovenia
Časový rozpis:

09.00 – 09.30 hod. – prezentácia a žrebovanie
09.30 – 10.00 hod. – zahájenie súťaže
10.00 – 14.00 hod. – súťaž
14.00 – 15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien
- písomne hlavnému rozhodcovi do 20 min. po zverejnení výsledkov súťaže
s vkladom 7,- €

Protesty:
Poznámka:

Usporiadateľ si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií,
o čom budú účastníci včas informovaní.

Slavošovce 18. septembra 2018

Ing. B a š t á k Štefan
predseda ŠSK Slavošovce

