Veľkoobchod ZBRANE – FRAŇO
Klub vojakov v zálohe
Nitra
Vás srdečne
pozývajú na streleckú súťaž

II. ročník

FÉNIX CUP
PROPOZÍCIE
Dátum : 14.2.2015

(sobota)

(IV. kolo Slovenského pohára)

Miesto : Halová strelnica, Sikárska 7 Nitra-Dolné Krškany
Disciplíny : Strelecký trojboj (TrPi, TrRe ), podľa smernice SZVvZ / 2014
- terče: 135P (zelený) + MP 50/20 + SČS D1 (papagáj
Kategórie : TrPi – muži, TrPi-dámy
TrRe – spoločná muži+dámy
Ceny: Prví traja malá kópia putovného pohára, diplom a vecná cena
Na veľký putovný FÉNIX CUP sa budú každoročne umiestňovať mená víťazov
a bude prístupný verejnosti v reprezentačnej vitríne veľkopredajne na strelnici.
Každá (za)milovaná súťažiaca strelkyňa získa pozornosť od Valentína !

Riaditeľ:
Viliam FRAŇO st.
Hlavný rozhodca : Ing. Zuzana ŠIMEKOVÁ, C172
Jaroslav ČERMAN, C178
Predseda HK
: Milan KĹBIK, C183
Ing.Vladimír Gál, C181
Zbrane: Vlastné, možnosť zapožičania zbraní a zakúpenia streliva priamo na strelnici,
kal. 7.62 mm-11.43 mm, min. odpor spúšte 1000 g.
Výstroj: Odporučená voj., zväzová, klubová rovnošata resp. športové oblečenie.
Štartovné: 5.00 EUR len pre prihlásených pretekárov. Neprihlásení (nepotvrdení)
záujemcovia nebudú mať záruku štartu ani za zvýšené štartovné na 9 Eur
a ani na občerstvenie, čo nás bude veľmi mrzieť.

Občerstvenie: Pre súťažiacich zabezpečí usporiadateľ priamo na strelnici.
Doklady:

ZP + Preukaz zbrane.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SZVvZ ale bez nároku na
prednostné zaradenie.

Časový rozpis: od 8: 00 - 9:30 prezentácia
8:15 - otvorenie preteku
8:25 - 1. zmena ( á 10 pretekárov)
- max. 8 zmien
- jedna zmena približne 40 minút
Prihlášky:

Informácie:

len písomne do stredy 11.2.2015 12:00 hod.
gal.vladimir.ing@gmail.com
p.Ing. Gál - 0904 105 414
www.strelnica-frano.sk

Aktuálny stav obsadenosti zmien môžete sledovať na www.strelnica-frano.sk a podľa
toho sa prihlásiť. V prihláške uveďte disciplínu a klub resp. bydlisko. Prihláška Vám
bude spätne potvrdená s uvedením zmeny a stanovišťa resp. odmietnutá.
Zrušiť registráciu môžete bez udania dôvodu do 13.2.2015 17:00 hod. bez postihu na
ďalšie štarty.
Predajňa zbraní a poľovníckeho sortimentu: otvorená od 10:00 do 14:00 hod.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžiadajú
okolnosti podľa počtu prihlásených a obsadenosti zmien a i odmietnuť vopred
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.
HODNOTENIE VÝSLEDKOV
V prípade zhody výsledkov aj po vyčerpaní Smernice SZVvZ pre Strelecký trojboj
(odst. 7.4. body a-d) sa porovná počet dosiahnutých centrových desiatok z terča MP
50/20.
Ak sa nerozhodne ani podľa predchádzajúceho pravidla tak v prípade zhody:
a) na prvých troch miestach bude nasledovať rozstrel 5 výstrelov do terča MP 50/20
v čase 2 minút bez nabíjania, z toho sa započítajú 4 zásahy - kruhy s najvyššou
bodovou hodnotou s prihliadnutím na centrové desiatky. Po uplynutí 3 minútovej
prípravy rozhodca vydá povel na nabitie zbraní v čase max. 1 minúty a následne
odštartuje rozstrelovú sériu. V prípade zhody sa odstrieľa ďalšia séria.
b) na ostatných miestach budú súťažiaci zoradení vzostupne podľa abecedy
priezviska a mena (okrem titulov).

Tešíme sa na Vašu účasť !

