SSZ - Športovo strelecký klub RV 0282

Slavošovce

PROPOZÍCIE
súťaže v športovej streľbe z malokalibrovej pištole (revolveru)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Miesto pretekov:
Dátum pretekov:
Riaditeľ pretekov:
Zbor rozhodcov:
Hodnotiaca komisia:
Informácie:

ŠSK Slavošovce
ŠSK Slavošovce
Strelnica ŠSK Slavošovce v Ochtinej
02.10.2022 (nedeľa)
Ing. Štefan Bašták
Ing. Štefan Bašták - hlavný rozhodca
MVDr. Viktor Demko
Podľa rozhodnutia RP
Ing. Štefan Bašták, Slavošovce 279, 0902966070,
prípadne ' 058/7999281, 7999300

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Disciplína č.1.:

Vyhodnotenie:

Poznámka:
Disciplína č.2.:

Vyhodnotenie:
Zbrane a strelivo:
Náležitosti:
Ceny a odmeny:
Štartovné :
Strava:

Súťaži sa v súlade so súťažným poriadkom SSZ a týmito propozíciami
Malokalibrová pištoľ/revolver – mierená streľba na medzinárodný
pištoľový terč 50/20 Spôsob streľby: 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...
Súťaž sa započítava do výsledkov Gemerského pohára v mierenej
športovej streľbe, disciplína MPi
malokalibrová pištoľ – rýchlopaľba na otočné mechanické kruhové
terče
vo vzdialenosti 25m. Spôsob streľby: 5 rán nástrel + 2 série po 15 rán
v časových intervaloch príprava 7 /streľba 3 sekúnd (spolu 30 rán +
5rán nástrel).*Povolené obojruč.
Súťaž jednotlivcov. Vecné ceny obdržia prví piati jednotlivci.
Pri rovnosti bodov rozhodujú zásahy v rozstrele v 6 sekundovej sérii.
vlastné
pretekári sa zúčastňujú na vlastné náklady.
Podľa možností usporiadateľa;
10€ mierená streľba + 5€ rýchlopaľba
zabezpečí usporiadateľ

SSZ - Športovo strelecký klub RV 0282

Slavošovce

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
•

Časový rozpis:

•
•

Vyhlásenie výsledkov:
Protesty:

09:00 – 09:30
09:30 – 12.00
12:00 – 12.30
12:30 – 12:40

prezentácia
súťaž
vyhodnotenie a obed
otvorenie súťaže rýchlopaľby a súťažné
pokyny
12:40 zahájenie súťaže
15:30 hod
ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov
do 30 minút po ukončení preteku
Hlavnému rozhodcovi do 20 minút po zverejnení výsledkov s
finančným vkladom 10,- €.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v nutných prípadoch. Členovia budú o týchto
zmenách včas upovedomení. Svojou účasťou súťažiaci súhlasí s poučením a pravidlami
organizátora súťaže. 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.
•

V prípade poruchy otočných terčov 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.

Vydané dňa 05.09.2022

Ing. Bašták Štefan v.r.
predseda ŠSK RV 282

