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Veľkoobchod ZBRANE – FRAŇO
KVvZ FÉNIX Nitra
Vás
pozývajú na streleckú súťaž

I. ročník

FÉNIX CUP
PROPOZÍCIE
Dátum : 15.2.2014

(sobota)

(IV. kolo Zoborskej ligy)

Miesto : Halová strelnica, Sikárska 7 Nitra-Dolné Krškany,
Disciplíny : Strelecký trojboj (TrPi, TrRe )
- terče: 135P (zelený) + MP 50/20 + SČS D1 (papagáj)
- podľa pravidiel SZVvZ
Kategórie: Pištoľ - muži, Revolver - bez kategórií
Pištoľ - ženy
Pozývame výnimočne a bez rozdielu všetky strelkyne !
Ceny: Prví traja malá kópia putovného pohára, diplom a vecná cena
(v disciplíne/kategórii s min. 6 účastníkmi).
Na veľký putovný FÉNIX CUP sa budú každoročne umiestňovať mená víťazov
a bude prístupný verejnosti v reprezentačnej vitríne veľkopredajne na strelnici.
Riaditeľ:

Viliam Fraňo st.

Hlavný rozhodca: Ing. Zuzana Šimeková, A470; C172
Zbrane: Vlastné, možnosť zapožičania zbraní a zakúpenia streliva priamo na strelnici.
Výstroj: Odporučená voj. rovnošata resp. športové oblečenie.
Novinka: Osvetlenie terčov má už 2.5x výkonnejšie LED-reflektory !
Štartovné: 5 EUR za prvý štart len pre prihlásených pretekárov. Neprihlásení
(nepotvrdení) záujemcovia nebudú mať záruku štartu ani za zvýšené
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štartovné na 9 Eur a na občerstvenie čo nás bude veľmi mrzieť.
Občerstvenie: Všetci do termínu prihlásení pretekári si môžu pochutiť na výbornom
divinovom guláši, domácich koláčoch a káve od životného jubilea
oslavujúcej manželky majiteľa firmy p. Gizky Fraňovej zadarmo !
Doklady:

ZP + Preukaz zbrane

Časový rozpis: od 8: 00 - 9:30 prezentácia
8:15 - otvorenie preteku
8:30 - 1. zmena ( á 10 pretekárov)
- max. 6 zmien
- ďalšie zmeny podľa účasti a záujmu
- jedna zmena približne 45 minút
Prihlášky a informácie: do stredy 12.2.2014 14:00 hod.
p.Gál - 0904 105 414
gal.vladimir.ing@gmail.com
www.strelnica-frano.sk
Aktuálny stav obsadenosti zmien môžete sledovať na www.strelnica-frano.sk a podľa
toho sa prihlásiť. Ak pošlete e-mail uveďte i kategóriu. Prihláška Vám bude spätne
potvrdená s uvedením zmeny a stanovišťa resp. odmietnutá.
Zrušiť registráciu môžete bez udania dôvodu do 14.2.2014 17:00 hod. bez postihu na
ďalšie štarty.
Predajňa zbraní a poľovníckeho sortimentu: otvorená od 10:00 do 14:00 hod.
Stála možnosť prehliadky susediacej zvernice.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžiadajú
okolnosti podľa počtu prihlásených a obsadenosti zmien a i odmietnuť
neprihlásených záujemcov.
2) Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice, používať
chrániče sluchu, zúčastňuje sa súťaže na vlastnú zodpovednosť a nie je zo strany
usporiadateľa poistený.

Tešíme sa na Vašu účasť !
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