STRIELA.ME – strelecký klub

PROPOZÍCIE
„.22LR Xtreme 2016“
TERMÍNY SUŤAŽE:

13.3. 2016
8.5. 2016
26.6. 2016
7.8. 2016
2.10.2016
6.11.2016

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8:00 ~ 8:30 → prezentácia
9:00 ~ 11:00 → súťaž
od 11:15 → vyhlásenie výsledkov a ukončenie

MIESTO KONANIA: Strelnica pod Roháčkou ( okres Prešov )
ORGANIZÁCIA: Striela.me – strelecký klub
klub@striela.me 0908 303 258 – p. Vaško
PODMIENKY ÚČASTI: dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice, mať pri sebe preukaz
totožnosti a držitelia strelných zbraní aj zbrojný preukaz a preukaz zbrane

SÚŤAŽ
DISCIPLÍNY

1. „kocky“ - papierový terč
- poloha: ľah
- vzdialenosť: 50 metrov
- čas: 15 minút
- počet nábojov: 21 ks (MAX 210 bodov )
2. „rukojemník“ - papierový terč
- poloha: ľah
- vzdialenosť: 30 metrov
- čas: 10 minút
- počet nábojov: nástrel neobmedzene + 10 ks ( MAX 100 bodov )
3. „Figúra“ - papierový terč
- poloha: voľná ( podľa výberu strelca
- vzdialenosť: 100 metrov
- čas: 5 minút
- počet nábojov: 5 ks ( MAX 50 bodov )
4. „Long range“ - papierový terč č.6
- poloha: ľah
- vzdialenosť: 150 metrov
- čas: 10 minút
- počet nábojov: 10 ks. ( MAX 150 bodov )
5. „Long shoot“ - kovový terč
- poloha: ľah
- vzdialenosť: 200 metrov
- čas: 2 minúty
- počet nábojov: neobmedzene ( MAX 20 bodov )
6. „Taktika“ - 9 x deštruktívny + 1 x kovový terč
- poloha: ľah
- vzdialenosť: 30 ~ 200 metrov
- čas: 5 minút
- počet nábojov: neobmedzene ( MAX 100 bodov )
Spolu body MAX: 630

Spolu výstrely MIN: 57

HODNOTENIE:
každé kolo samostatne - percentuálna úspešnosť voči najlepšiemu strelcovi daného kola. Liga
– percentuálna úspešnosť 3 najlepších kôl pre každého strelca samostatne. Kto sa zúčastní
viac ako 3 kôl súťaže, do úvahy sa berú 3 najlepšie výsledky zo súťaže.
VYBAVENIE STRELNICE: - 10 streleckých stanovíšť na betónovom podklade, na
požiadanie strelecké podložky, občerstvenie pre strelcov ( ochutená minerálka a pitná voda ).

CENY: - prvý traja obdržia vecnú cenu. Celkový víťaz streleckej ligy obdrží putovný pohár
Strelnice pod Roháčkou „.22LR Xtreme 2016“.
ŠTARTOVNÉ: → 10 € – registrácia v deň preteku
→ 7 € - registrácia vopred cez e-mail klub@striela.me
→ zahŕňa – súťaž, občerstvenie ( voda, čaj alebo káva )
- súťažiaci ktorý odstúpi zo súťaže, alebo bude diskvalifikovaný nemá nárok
na vrátenie štartovného.
- každý súťažiaci startuje na vlastné nebezpečie a zodpovedá za škody ním
spôsobené.
OBMEDZENIA: - príprava a priebeh streľby podlieha povelom „hlavného rozhodcu“ .
- v prípade akéhokoľvek neuposlúchnutia povelu, bude strelec vylúčený.
- zbraň môže mať akúkoľvek oporu - podperu, ktorá nebude pevne spojená
zo zbraňou s výnimkou nožičiek.
- strelec na streleckom stanovišti môže mať len predpísaný počet nábojov
pre danú disciplínu.
- sú povolené zbrane kalibru .22LR
- zlyhanie zbrane alebo streliva je záležitosťou strelca

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
– manipulácia zo zbraňou sa môže prevádzať výlučne na vyhradenom bezpečnom
mieste - zóne k tomu určenej, bez použitia streliva;
– počas pohybu-premiestňovania strelca zo zbraňou, zbraň musí byť vybitá a záver
otvorený.
– v prípade porušenia akýchkoľvek bezpečnostných opatrení súvisiacich z ochranou
života a zdravia pri manipulácii zo zbraňou, bude nekompromisne viesť k vylúčeniu
strelca zo súťaže a bude zodpovedať za škody nim spôsobené.
– v prípade podania protestu podloženého kauciou 10,-EUR a iného závažného sporu,
konečné rozhodnutie má hlavný rozhodca.
– organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel a termínu sútaže

POZVÁNKA NA SÚŤAŽ
Vázeny pán/pani ................................................., bytom .........................................., číslo
EZP ............................, číslo zbrane 1./ ......................, 2./ ..........................., 3./....................,
Strielame – strelecký klub Vás oficiálne pozýva na streleckú súťaž konanú dňa 6.11.2016 - .
22LR Xtreme 2016 - 6.kolo, ktorá sa uskutoční na Strelnici pod Roháčkou.
........................................................
Ing. Tomáš Vaško
predseda STRIELAME-SK

