Propozície
Prázdninová mierenka
Termín konania :

02.07.2022 od 09:00 hod.

Organizátor :

ŠSK MsP Prievidza a Strelci Prievidza

Miesto konania :

Strelecký areál Koš

Zbrane :

veľkokalibrová pištoľ bez úprav s mech. mieridlami, cal. 7,65 – 357 Mag.
malokalibrová pištoľ, strelivo s okrajovým zápalom

Strelivo :

vlastné, v počte podľa účasti v disciplínach

Štartovné:

8,- € / disciplína

Terče :

pištoľový medzinárodný terč 50/20
terč SČS-D1 Papagáj
kovový mini popper

Disciplíny a kategórie :

1. malokalibrová pištoľ, 25m , terč 50/20, 3 nástrel, 10 do položky
25m , terč SČS-D1, 10 do položky
2. veľkokalibrová pišoľ, 25m , terč 50/20, 3 nástrel, 10 do položky
25m , terč SČS-D1, 10 do položky
3. veľkokalibrová pištoľ – duel (shoot-off) o najrýchlejšieho strelca

Podmienky streľby :

malokalibrová pištoľ, klasická, športová, mierená jednoručná streľba
veľkokalibrová pišoľ, mierená jednoručná/obojručná streľba
duel (shoot-off) pretekári súťažia proti sebe vyraďovacím spôsobom
tak, že strieľajú naraz na oddelené, ale rovnaké zoskupenie
kovových terčov. Strelci strieľajú z miesta a pred sebou majú na
stole položenú zbraň so zásobníkom v zbrani, komora je
prázdna a jeden náhradný zásobník. Na zvukový signál strelec
berie zo stola zbraň a strieľa na svoju skupinu kovových terčov,
pričom je určený ktorý kovový terč strieľa ako posledný. Každý
strelec musí v priebehu duelu min. jedenkrát prebiť. Najskôr po
prvom zostrelenom kovovom terči a najneskôr pred streľbou na
posledný kovový terč. Rýchlejší strelec postupuje ďalej. Ak
strelec zostrelí posledný kovový terč skôr ako zostrelí ostatné
kovové terče, alebo počas duelu neabsolvuje povinné prebitie je
z duelu vyradený.

Vyhodnotenie :

prví traja jednotlivci malokalibrová pištoľ
prví traja jednotlivci veľkokalibrová pištoľ
najrýchlejší strelec (víťaz duelu)
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Protesty :
Prihlášky :

vklad 20,- € rozhodcovi po vyhodnotení oboch kôl danej disciplíny,
v prípade oprávneného protestu bude vklad vrátený
do 27.06.2022 na dolu uvedených telefónnych číslach, prípadne
e-mailom

Poistenie v priebehu súťaže si zabezpečuje každý samostatne !
Časový rozvrh :

08:30 – 09:00 hod. - prezentácia
09:10 hod. – streľba prvých pretekárov

Občerstvenie a strava :

možnosť zakúpenia v bufete

Potvrdenie účasti :

telefón: Marián Hrabaj 0911 853 337 alebo
Martin Janček 0908 760 969
e-mail : ssk.msp.pd@gmail.com
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