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ZOMO CUP 2011
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ZOMO CUP 2011
Pri príležitosti 15. výročia založenia profesijného Združenia ochrany majetku a osôb – ZOMO
sa uskutoční nultý ročník streleckých pretekov dvojčlenných družstiev a jednotlivcov.

Cieľom súťaže je:
-

zvyšovať profesionalitu členov a pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb v praktickom
výkone formou streleckej súťaže,

-

upevňovať priateľské vzťahy medzi firmami a pracovníkmi z oblasti bezpečnostných služieb,

-

porovnať si svoje profesionálne zručnosti z výkonu bezpečnostných služieb s ostatnými firmami
podnikajúcimi v bezpečnostnom priemysle,

-

zviditeľniť prácu a zlepšiť imidž bezpečnostných služieb smerom k odberateľom bezpečnostnej
služby a verejnosti.

Organizátori súťaže vyslovujú presvedčenie, že toto podujatie osloví širokú základňu pracovníkov
z oblasti súkromnej bezpečnosti, nultý ročník vybuduje pevné základy pre pokračovanie a tradíciu
týchto pretekov.
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PROPOZÍCIE streleckých pretekov
ZOMO CUP 2011
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Druh pretekov:

strelecká súťaž dvojčlenných družstiev a jednotlivcov VIP „ZOMO CUP 2011“ streľba z pištole.

Kategórie:

dvojčlenné družstvá a jednotlivci VIP

Kategória:

dvojčlenné družstvá

Kategória:

jednotlivci VIP

Ceny:

- kategória družstvá - I., II. a III. miesto – poháre a plakety
- kategória družstvá – najväčší počet bodov z jednotlivcov bude odmenený
cenou:
pištoľ STI GP 5
- kategória jednotlivci VIP: - I., II. a III. miesto – poháre a plakety

Miesto konania:

Bratislava, strelnica NITRA, Dolné Krškany, Sikárska 7, www.zbrane-frano.sk

Dátum a čas konania: 23. 09. 2011, čas konania 10.00 hod.
Usporiadateľ:

ZOMO, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, zomo@zomo.sk

Kontakt:

sekretariát ZOMO, Ing. Ivan Fiala, generálny tajomník ZOMO, 0903/899 444

Predseda organizačného výboru: Štefan Janis, 0905/342268, ravi@ravi.sk
Hlavný rozhodca:

Dano Liška, 0915/835511

Rozhodcovia:

Igor Labát

Riaditeľ pretekov:

Štefan Janis, 0905/342268
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Vedúci technickej skupiny:

Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Rudolf Janega, Zuzana Gajdová

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Súťažné podmienky:

1. dvojčlenné družstvá
súťažiaci musia byť v čase súťaže držiteľom zbrojného preukazu minimálne typu C,
musia byť zaradení do priameho výkonu povolania ako člen zásahovej hliadky, člen
ochrany, pracovník prepravy,
súťažiaci predložia identifikačný preukaz zamestnanca firmy SBS,
strieľajú sa dve cvičenia:
mierená na medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/, počet rán 5 nástrelné
jednotlivo, 10 rán jednotlivo v čase 4 minút,
mierená na terč č.4 nekryte ležiaca figúra s kruhmi /5-10/, počet rán 5 nástrelné
jednotlivo, 10 rán jednotlivo v čase 4 minút,
2. jednotlivci VIP
musia vlastniť zbrojný preukaz typu A alebo typu C alebo typu E, prípadne v doprovode
inštruktora,
musia byť majiteľom firmy alebo zamestnancom firmy (identifikačný preukaz),
strieľa sa jedno cvičenie:
mierená na medzinárodný pištoľový terč s kruhmi /1-10/, počet rán 5 nástrelné
jednotlivo, 10 rán jednotlivo v čase 4 minút,
3. zbrane a strelivo
Všetci súťažiaci budú strieľať z rovnakého typu pištole GP X-CALIBUR,
strelivo 9 mm luger fasované pri streľbe na strelnici v cene štartovného,
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4. ochrana sluchu
chrániče sluchu sú povinné, vydávané na strelnici

5. štartovné sa platí priamo na strelnici cez pokladničný doklad /zúčastnená firma/
družstvo:

50,- eur

jednotlivec:

25,- eur

6. občerstvenie
na strelnici, srnčí guláš, nealkoholické nápoje, káva v cene štartovného

7. záväzné prihlášky
poštou: Združenie ochrany majetku a osôb – ZOMO, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
e-mailom: zomo@zomo.sk , ravi@ravi.sk
3. PROGRAM A ČASOVÝ HRAMONOGRAM

Prezentácia:

08,30 – 10,00 hod.

Otvorenie pretekov:

10,15 hod.

Začiatok pretekov:

10,20 hod.

Hodnotenie výsledkov:

- priebežne na vývesnej tabuli,
- celkové po ukončení pretekov do 30 minút

Vyhlásenie a odmeňovanie: prví traja (družstvá aj jednotlivci) budú ocenení po ukončení pretekov.
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SPONZORI SÚTAŽE:

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

