Športový strelecký klub Gemerská Poloma
Športový klub polície Rožňava
Odborový zväz 10 – 08 Rožňava

POZVÁNKA
Dňa 5. mája 2018 Športový strelecký klub Gemerská Poloma
a Športový klub polície Rožňava
USPORIADAJÚ
2. kolo súťaže v streľbe z veľkorážnej guľovnice s optickým
zameriavačom/puškohľadom,
pod názvom

„Veľká odstreľovačka 100m“

Zraz účastníkov je dňa 5.5.2018 (sobota) o 13.00 hod. na strelnici SPZ Rožňava.

Srdečne Vás pozývame.
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Propozície
2.kolo súťaže „Veľká odstreľovačka 100m“ , v streľbe z dlhej guľovej zbrane
s optickým zameriavačom/puškohľadom
Všeobecné ustanovenia :
Usporiadateľ :
Dátum konania :
Miesto konania :
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
Pomocný rozhodca:
Riadiaci streľby:
Hodnotiaca komisia :
Zapisovatelia:
Prihlášky:
Informácie:

ŠSK Gemerská Poloma a Športový klub polície Rožňava
5.5.2018 (sobota)
Strelnica SPZ RgO Rožňava
Adrian Gallo
Marcel Žipaj
Martin Šoffa , Jozef Kráner
Adrian Gallo
Hlavný rozhodca, pomocní rozhodcovia
určí organizátor
e-mailom na adrese: gallo@sportovastrelba.sk , telefonicky: 0903 385 036
elektronicky na www.sportovastrelba.sk v časti Súťaže - Registrácia na súťaž.
Adrian Gallo – mobil: 0903 385 036

Technické ustanovenia :
Predpis :

Súťaží sa na vzdialenosť 100 metrov podľa pravidiel VeO zverejnených na stránkach
www.sportovastrelba.sk, usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo na
výklad pravidiel a na prípadné zmeny v týchto propozíciách o čom budú účastníci
súťaže včas yyrozumení.

Zbrane:

Streľba z dlhej veľkorážnej guľovej zbrane s optickým zameriavačom/puškohľadom
na terče vo vzdialenosti 100 metrov. Zbraň v zmysle platných pravidiel súťaže.

Kategórie súťaže podľa kalibru zbrane:
ŠTANDARD:
Kalibre: 223 Rem., 243Win, 6mm NORMA BR, 6.5x47 Lapua, 6.5x55SE, 7x57,
7x64, 7.62x54R, 30-06 SPRING., 308Win., 8x57IS
MAGNUM:
Kalibre: 6,5 – 284,7mmRem.SAUM, 7mm Rem., 7mm Weatherby Mag., 7mm WSM,
7mm STW, 7mm RUM, 300Rem.SAUM, 300WSM, 300Win.Mag., 300RUM,
300Weatherby Mag., 30-378 Weatherby Mag., 8mmRem.Mag., 338LM,
338Win.Mag., 340Weat. Mag., 338RUM, 338-378, Weat.Mag., 375H&H Mag.,
375RUM, 378Weat.Mag.

Strelivo:
Rozsah súťaže:
Kategórie:
Účasť:
Štartovné:
Ceny:
Vyhlásenie výsledkov:
Protesty:
Ostatné:

Vlastné. Spotreba streliva: cca 25 ks. (plus nástrel 5 ks.)
Súťaž je pretekom jednotlivcov.
Štandard a Magnum
Bez obmedzenia.
12 € za súťažiaceho, členovia ŠKP Rožňava, ŠSK Gem.Poloma a juniori 6 €
Ocenení budú jednotlivci na 1-3 mieste.
15 - 30 minút po vyhodnotení terčov.
15 minút po zverejnení oficiálnej výsledkovej listiny, písomne u hlavného rozhodcu
s vkladom 20,-€.
Nástrel v počte max. 5 rán je možný pred prvou disciplínou
Podložku pre disciplíny v ľahu si zabezpečí každý strelec sám.
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Ochrana sluchu a zraku je doporučená.
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach www.sportovastrelba.sk a na
klubových stránkach www.ssk-gemerskapoloma.sk
Časový rozpis:

12.40 – 13.00 hod. - prezentácia
13.00 - 13.10 hod. - poučenie, oficiálne zahájenie súťaže
13.20 hod. - začiatok súťaže (po ukončení súťaže Malá odstreľovačka)
17.00 hod. - predpokladaný koniec súťaže

Orientačný súpis disciplín:
-

NEKRYTÁ FIGÚRA VEĽKÁ (biela)
Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie
konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu. Veľkosť terča:
formát A4.

-

NEKRYTÁ FIGÚRA VEĽKÁ (čierna)
Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie
konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu. Veľkosť terča:
formát A4.

-

PÄŤ KRUHOV
Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený čas: 5 min. Do každého
kruhu 1 rana. Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových
hodnôt spolu. Veľkosť terča: formát A4.

-

RUKOJEMNÍCI 2
Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 2 x 2 rany (spolu 4 rany). Vymedzený čas: 5 min.
Hodnotenie konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu.
Veľkosť terča: formát A4. Do jednej rukojemníckej dvojice strieľa strelec 2 rany. Strieľa sa na
páchateľa. Zásah rukojemníka je 0 bodov.

-

PÄŤ FIGURÍN
Streľba na 100 m v ľahu s oporou. Spôsob streľby: 1 x 5 rán. Vymedzený čas: 5 min. Hodnotenie
konkrétnou bodovou hodnotou a celkovým súčtom všetkých bodových hodnôt spolu. Veľkosť terča:
formát A4. Do jednej figuríny strieľa strelec 1 zásah.( päť figurín = päť rán).

Uvedené vzdialenosti a druhy terčov sú doporučené. Usporiadateľ súťaže má právo ich upraviť podľa
možností strelnice a technického zabezpečenia preteku.
Poznámka:
Podložku pre disciplíny v ľahu si zabezpečí každý strelec sám.
Za bezpečnosť zodpovedá každý strelec individuálne.
Stravu a pitný režim si zabezpečuje každý strelec individuálne.

Spracoval: Adrian Gallo

V Rožňave dňa 24.4.2018
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