Strelecká súťaž
štvorčlenných družstiev a jednotlivcov
3. ročník

PROPOZÍCIE

04. október 2013 / Strelnica NITRA

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Druh pretekov:
strelecká súťaž štvorčlenných družstiev
a jednotlivcov v streľbe z pištole.
Kategórie:
• best shooting team
najlepšie družstvo
• kategória WOMEN / ŽENY
• kategória VIP,
• best shooter / najlepší strelec

Ceny:
• Kategória DRUŽSTVO
I., II. a III. miesto – poháre a diplom
• Kategória ŽENY
I., II. a III. miesto – poháre a diplom
• Kategória VIP
I., II. a III. miesto – poháre a diplom
• Najlepší jednotlivec
najlepší jednotlivec z družstva
s najvyšším počtom získaných
bodov

Miesto konania:
Strelnica Viliam Fraňo
Sikárska 7, Nitra,
www.zbrane-frano.sk
Dátum a čas konania:
04. 10. 2013, čas konania 10.00 hod.
Usporiadateľ:
Spoločnosť RAVI s.r.o.,
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
Kontakt:
Štefan Janis
0905/342 268,
bestshot.slovakia@gmail.com,
www.facebook.com/stefan.janis.5
Hlavný rozhodca:
Dano Liška
Rozhodcovia:
Igor Labát
Pavol Brunovský
Riaditeľ pretekov:
Štefan Janis, 0905/342268
Vedúci technickej skupiny:
Zuzana Gajdová
Rudolf Janega
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II. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY / KATEGÓRIE
1. KATEGÓRIA DRUŽSTVO
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, pracovníci technickej služby a detektívnej služby Súťažiaci predložia identifikačný preukaz zamestnanca firmy SBS
strieľajú sa dve súťažné kategórie:
• mierená streľba na 25 m vzdialený
medzinárodný pištoľový terč s kruhmi
/1-10/,
počet rán: 3 rany nástrel v čase
1 minúta + 10 hodnotených rán
v čase 2 minúty,
• rýchlopaľba v kľaku na 15 m vzdialený terč – ozbrojený páchateľ,
počet rán: 5 a 5 rán v dvoch zásobníkoch s prebíjaním v čase 15 sekúnd
/spolu 10 hodnotených rán/

2. KATEGÓRIA ŽENY
zúčastniť tejto kategórie sa môžu
zamestnankyne SBS, technickej alebo
detektívnej služby. Musia vlastniť
zbrojný preukaz typu A alebo typu C
alebo typu E, prípadne pod dohľadom
inštruktora.

Strieľajú sa dve súťažné kategórie:
• mierená streľba na 15 m vzdialený
medzinárodný pištoľový terč s kruhmi
/1-10/,
počet rán: 3 rany nástrel v čase 1
minúty + 10 hodnotených rán
v čase 2 minúty,
• rýchlopaľba na 10 m vzdialený terč –
ozbrojený páchateľ,
počet rán: 10 rán v stoji bez prebitia
v čase 15 sekúnd

3. KATEGÓRIA VIP
zúčastniť tejto kategórie sa môžu konatelia spoločností SBS, technickej
alebo detektívnej služby, pozvaní hostia a sponzori. Musia vlastniť zbrojný
preukaz typu A alebo typu C alebo typu E, prípadne pod dohľadom inštruktora.
strieľa sa jedna súťažná kategória:
• mierená streľba na 15 m vzdialený
medzinárodný pištoľový terč s kruhmi
/1-10/,
počet rán: 3 rany nástrel v čase
1 minúta + 10 hodnotených rán
v čase 3 minúty
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III. TECHNICKÉ USTANOVENIA
4. ZBRANE A STRELIVO
Zbrane:
všetci súťažiaci budú strieľať
z vlastných alebo služobných zbraní,
možnosť zapožičania pištole
od spoločnosti GRAND POWER s.r.o.,
a spoločnosti M-HUNT s.r.o.
povolené sú pištole kalibru
6,35mm – 45ACP
Strelivo:
vlastné, možnosť zakúpenia
priamo na strelnici

5. OCHRANA SLUCHU
chrániče sluchu sú povinné,
vydávané na strelnici

6. ŠTARTOVNÉ
štartovné sa platí priamo na strelnici
cez pokladničný doklad – resp. faktúra
kategória družstvo:
kategória ženy:
kategória VIP:

100,- eur
25,- eur
25,- eur

7. OBČERSTVENIE
priamo na strelnici

8. ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY
e-mailom:
bestshot.slovakia@gmail.com,
alebo facebook:
www.facebook.com/stefan.janis.5
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IV. PROGRAM A ČASOVÝ HRAMONOGRAM
Prezentácia:

08,00 – 10,00 hod.

Otvorenie pretekov:

10,15 hod.

Začiatok pretekov:

10,30 hod.

Hodnotenie výsledkov:
• priebežne na vývesnej tabuli,
• celkové po ukončení pretekov do 50 minút

Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien:
po celkovom vyhodnotení výsledkov streľby
na strelnici
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PARTNERI A SPONZORI
USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

POD ZÁŠTITOU:

SPONZORI SÚTAŽE:
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