Športovo strelecký klub Lubeník
Sídlo: Lubeník č.190
049 18 Lubeník
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 518 39 016

PROPOZÍCIE STRELECKEJ SÚŤAŽE
O POHÁR STAROSTU OBCE LUBENÍK - XVII. ročník
Mierená streľba - malokalibrová pištoľ/revolver
Rýchlopaľba – malokalibrová pištoľ

Organizátor:
Dátum:
Miesto súťaže:
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
Riadiaci streľby:
Technické zabezpečenie:

Disciplína č.1.:
Spôsob streľby:

Vyhodnotenie:

Športovo strelecký klub Lubeník a Obec Lubeník
21.5.2022 (sobota)
strelnica ŠSK Lubeník
Milan Pavko
Ján Zaťko
Adrian Gallo, Viktor Demko, Jozef Zachar
členovia ŠSK Lubeník, Obec Lubeník

malokalibrová pištoľ/revolver – mierená streľba na medzinárodný pištoľový terč 50/20
5 rán nástrel + 15 súťažných rán na terč 50/20 vo vzdialenosti 25m a následne
15 súťažných rán taktiež na terč 50/20 vo vzdialenosti 25m (bez nástrelu). Povolené
obojruč.
Súťaž jednotlivcov a trojčlenných družstiev. Vecné ceny obdržia prví traja jednotlivci
a prvé tri družstvá. Pri rovnosti bodov rozhoduje počet zásahov 10, 9, 8...

Poznámka:

Súťaž sa započítava do výsledkov Gemerského pohára v mierenej športovej streľbe,
disciplína MPi.

Disciplína č.2.:

malokalibrová pištoľ – rýchlopaľba na otočné mechanické kruhové terče vo vzdialenosti
25m.
5 rán nástrel + 2 série po 15 rán v časových intervaloch 6/8/10 sekúnd na 5 rán ,
(spolu 30 rán + 5 rán nástrel). Povolené obojruč.
Súťaž jednotlivcov. Vecné ceny obdržia prví piati jednotlivci. Pri rovnosti bodov
rozhodujú zásahy v rozstrele v 6 sekundovej sérii.

Spôsob streľby:
Vyhodnotenie:

Celkové vyhodnotenie:
Ceny získavajú aj prví traja jednotlivci po spočítaní bodov oboch disciplín – O najlepšieho strelca súťaže. Pri
rovnosti bodov rozhoduje počet zásahov v mierenej streľbe - 10, 9, 8...

Zbrane a strelivo:
Súťažiaci:
Štartovné:
Stravovanie:

vlastné
jednotlivci a trojčlenné družstvá
10 € za súťaž v mierenej streľbe (súťaž v rýchlopaľbe je dobrovoľná, bez štartovného)
zabezpečí usporiadateľ súťaže

Časový harmonogram súťaže:
7:30 – 8:50 hod.:
9:00 – 9:10 hod.:
9:20 hod.:
12:30 hod.:
12:40 – 13:00 hod.:
13:10 – 13:20 hod.:
13:30 hod.:
15:30 hod.:

prezentácia súťažiacich
otvorenie súťaže mierenej streľby a súťažné pokyny
zahájenie preteku mierenej streľby
ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov mierenej streľby
obed
otvorenie súťaže rýchlopaľby a súťažné pokyny
zahájenie preteku rýchlopaľby
ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov

Poradie disciplín:
1. Mierená streľba
2. Rýchlopaľba na otočné mechanické terče

Protesty: písomne u hlavného rozhodcu s vkladom 10 €, do 15 min. po zverejnení výsledkovej listiny

Upozornenie:
Každý súťažiaci štartuje na vlastnú zodpovednosť. Všetci funkcionári a strelci budú oboznámení s pravidlami
súťaže, predpismi, propozíciami a bezpečnostnými pokynmi pred začatím súťaže a musia ich dodržiavať.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v propozíciách, o čom bude súťažiacich včas informovať.

V Lubeníku dňa: 8.5.2022

vedenie Športovo streleckého klubu Lubeník

