PROPOZÍCIE
ŠSK Rumanová
organizuje

1. kolo streleckej súťaže z veľkorážnej pištole a revolveru
"Rumanovská jarná guľa"
Dátum: 20. máj (sobota)
Miesto: Strelnica ŠSK Rumanová
Štartovné: (splatné pri registrácii)
3,- € (člen ŠSK Rumanová s platným preukazom)
6,- € (ostatní záujemcovia o súťaž )
Disciplíny:
- veľkorážna pištoľ a revolver: 5 + 15 mierená na medzinárodný terč, čas streľby v limite
do 15 min !
- veľkorážna pištoľ a revolver: jedno stanovište kombinovanej streľby na viac terčov,
minimálny počet rán 12, maximálny počet rán neobmedzene (presné rozdelenie terčov a
pravidlá budú určené na brífingu pred streľbou)
Hlavný rozhodca: Bohuslav Popovič
Predseda hodnotiacej komisie: Ing. Miroslav Babiar
Zbrane a munícia: Vlastné ! Sú povolené len otvorené mieridlá a zbrane bez
kompenzátoru !
Účasť: Otvorená súťaž pre členov ŠSK Rumanová a záujemcov o streľbu z radov verejnosti
Poznámka: Strelec musí súťažiť v obidvoch streleckých disciplínach
Pravidlá: určuje usporiadateľ a tieto propozície. Účastník sa povinne zúčastňuje obidvoch
disciplín v poradí 1 - mierená 2 - kombinovaná streľba. Hodnotenie obidvoch disciplín sa
spočítava do celkového hodnotenia určujúceho umiestnenie
Pomôcky: Používanie ďalekohľadov pretekármi je povolené na mierenej streľbe
Prihláška: Povinne na tel. č. 0915/451651 najneskôr do 19.05.2017 15,00 hod
Registrácia: 08:30 – 09:00
Zahájenie preteku: 09:05 – 09:15
Kategórie: Bez rozdielu
Ceny: Pretekári na 1. až 3. mieste získajú diplom a vecnú cenu
Občerstvenie: zabezpečené - bufet so základným sortimentom
Bezpečnosť: Všetci účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov a používať
počas preteku ochranu zraku a sluchu v priestoroch streľby! Účasť účastníkov je na vlastnú
zodpovednosť a vlastné náklady. Na strelnici je prísny zákaz používania alkoholických
nápojov
Protesty: Písomne do rúk HR s vkladom 20,- € najneskôr do 30 min. po zverejnení
výsledkov, alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. V prípade uznania protestu sa
poplatok vráti, v opačnom prípade je príjmom klubu ŠSK Rumanová.
Informácie: Bohuslav Popovič 0907/407086
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu týchto propozícií a pravidiel o čom budú
účastníci včas upovedomení
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

