Bezpečnostný a detektívny servis, s. r. o.
&
Strelnica Vištuk Hájiček
&
KVvZ 008 FOX

PROPOZÍCIE
streleckých pretekov o

VEĽKONOČNÝ
POHÁR
XVIII. ročník
Strelnica Vištuk miestna časť Silárd
GPS: 48° 18’ 55’’ 17° 24’ 05’’

13. apríla 2019

2
Druh pretekov:
Kategórie:
Ceny:

Miesto:
Dátum:
Usporiadateľ:
Riaditeľ pretekov:
Predseda org. výb.:
Tajomník org. výb.:
Hlavný rozhodca:
PHK:
PC :
Prezentácia:
Rozhodcovia:
Technické zabezp.:

I. Všeobecné ustanovenia
pohárové preteky pre členov KVvZ 008 FOX, hostí a prihlásené KVvZ
muži a ženy ako jednotlivci a trojčlenné družstvá bez rozdielu kategórií
pohár, medaily a vecná cena venovaná Bezpečnostným a detektívnym
servisom, s. r. o., budú udelené prvým trom jednotlivcom v kategóriách
mužov a žien a členom prvých troch družstiev. Veľkonočný pohár je
putovná cena pre víťazné družstvo, ktoré sa stáva jeho držiteľom na obdobie
jedného roka. Trvale môže Veľkonočný pohár získať družstvo, ktoré ho
obháji v troch po sebe nasledujúcich pretekoch a za účasti najmenej dvoch
rovnakých členov družstva vo víťazných pretekoch. V roku 2018 putovný
pohár nástrelom 858 bodov získalo už po druhý krát za sebou družstvo
KVvZ NR 099 v zložení Eva Dolníková, Matej Dolník a Ladislav Minárik.
Strelnica Vištuk - Hájiček miestna časť Silárd
13. apríla 2019
BDS, s. r. o., & Strelnica – Hájiček & KVvZ 008 FOX
Mgr. Vlastimil Žamboch, prezident Bezpečnostného a detektívneho servisu,
s. r. o., Bratislava
Miloslav Stojkovič, správca Strelnice Silárd
Mgr. Andrej Martinec
Ing. Michal Kvanta
Ing. Martin Böhm
Stanislav Pavlovič
Mgr. Andrej Martinec, Milan Andelek
Mgr. Miroslav Štefanica, Peter Slašťan, Ján Tóth, Ivan Šimo,
Miloslav Stojkovič, správca Strelnice Silárd

II. Technické ustanovenia
Súťažné podmienky: Smernica SZVvZ č. 5 v platnom znení - s výnimkou ( terče sa menia až po
odstrielaní oboch 5 výstrelových položiek na jednotlivé terče)
Zbrane a strelivo:
vlastné alebo požičané od klubového kolegu
Disciplína:
strelecký trojboj z veľkokalibrovej pištole (kal. 7,62 - 11,43 mm) pred
prvou súťažnou položkou nástrel 3 výstrely v čase 2 minúty do terča 135 P
a každá časť disciplíny pozostáva z dvoch 5 výstrelových položiek, každá
v čase 2 minúty do jedného terča. (tri terče - 135-P zelená nekryte ležiaca
figúra s kruhmi, 50x20 medzinárodný pištoľový terč a D-1 papagáj)
Protesty:
do 15 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 10,- €
Štartovné:
7,- € za prihláseného pretekára do 10.04.2019, 10,-€ prihláseného na
strelnici počas prezentácie
Ochrana sluchu:
chrániče sluchu sú povinné
Občerstvenie:
zabezpečí majiteľ strelnice v bufete za vlastné
Prihlášky:
počet pretekárov najneskôr do 10. 4. 2019 Ing. Michalovi Kvantovi
(e-mail: kvantami@mail.t-com.sk )

Prezentácia:
Otvorenie:
Začiatok pretekov:
Priebeh pretekov:
Vyhlásenie
výsledkov:

III. Program - časový rozvrh
08,00 až 08,45 h
09,00 h
09,15 h
18 pretekárov v jednej zmene; cca 30 min. na jednu zmenu
do 30 minút po ukončení pretekov
IV. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií ak si to vyžiada aktuálna situácia !!
Mgr. Vlastimil Žamboch, v. r.
riaditeľ pretekov

Miloš Stojkovič, v. r.
predseda organizačného výboru

