Krajský zväz klubov vojakov v zálohe
Bratislavského kraja

PROPOZÍCIE
medzinárodných streleckých pretekov
o trvale putovný Dukliansky palcát,
memoriál obetí Karpatsko-duklianskej operácie

Strelnica Čáčov
3. októbra 2015

ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ :
Krajský zväz klubov vojakov v zálohe Bratislavského kraja
Miesto konania pretekov : strelnica Čáčov
Dátum konania pretekov : 3. októbra 2015
Riaditeľ pretekov:
Ing. Ladislav Balázs
Predseda organiz. výboru : I. Šimo
Hlavný rozhodca :
J. Tóth
PHK:
Ing. Z. Šimeková
Rozhodcovia:
Mgr. M. Štefanica, Mgr. V. Žamboch, M. Andelek
Prezentácia a PC:
Mgr. A. Martinec, Ing. Ladislav Balázs jun.
Technické zabezpečenie : Ľ. Bartovič
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Súťažné podmienky :
Pravidlá streleckého viacboja v platnom znení a tieto
propozície
Kategórie:
Jednotlivci a trojčlenné družstvá bez rozdielu
kategórií. Víťazné družstvo získava putovný
Dukliansky palcát na jeden rok.
Disciplíny:
Veľkokalibrová pištoľ (kaliber 7,62 - 11,43 mm) na 25
m, 13 rán na terč 135-P zelená nekryte ležiaca figúra
s kruhmi v čase 8 minút (tri najhoršie zásahy z 13
zásahov, ak sú v terči, sa odrátajú ako nástrelné).
Sa vz. 58 (kaliber 7,62 x 39 mm ) trojpolohovo na 50
m, 3 x 13 rán na redukovaný terč č. 4 135 P-I.
Na každú súťažnú položku čas 8 minút. Hodnotí sa
desať najlepších zásahov v terči každej súťažnej
položky vrátane zásahov s nulovou hodnotou.
Hod granátom 2 + 5 podľa pravidiel streleckého
viacboja
Zbrane a strelivo :
Vlastné alebo požičané od klubového kolegu,
zahraniční hostia môžu súťažiť s vlastnými zbraňami
a strelivom, ak spĺňajú technické podmienky týchto
propozícií
Prihlášky :
Zaslať najneskôr do 1.10. 2015 Ivanovi Šimovi na
email: prkzkvvz@gmail.com, alebo SMS na číslo
+ 421907 740 656
Štartovné :
5,- € za pretekára, bez predbežného prihlásenia
štartovné v deň pretekov 7,- €
Protesty :
Do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny
hlavnému rozhodcovi. Vklad 10,- €, ktorý sa v prípade
úspešného protestu vráti vkladateľovi
Poistenie :
Všetci účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
riziko (odporúča sa mať vhodné poistenie)
Občerstvenie :
Bufet s obmedzeným sortimentom
ČASOVÝ PLÁN
Prezentácia
Otvorenie pretekov
Začiatok pretekov

SÚŤAŽE
8:00 h – 08:45 h
9:00 h
9:20 h

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií ak si to vyžiada aktuálna situácia!
Ing. Ladislav Balázs
riaditeľ pretekov

Ivan Šimo
predseda organizačného. výboru

