PRAVIDLÁ
pre halové strelecké súťaže
a Majstrovstiev Slovenska v Nitre-Dolných Krškanoch
Obdobie : Sezóna 2018 / 2019 (zima-jar)
Miesto : Halová strelnica, Síkarská 7 Nitra-Dolné Krškany
Disciplíny : VPi 3x10, VRe 3x10
nástrelný terč: 135P (zelený), 5 rán v čase 3’ s nabíjaním
súťažné terče: 135P + MP 50/20 + KVZ- D1,
položka 10 rán, spolu 3x10 rán, 3 série po 6’ s nabíjaním
Kategórie : podľa propozícií jednotlivých súťaží
Zbrane a náboje: Vlastné, krátka guľová zbraň
kal. .30 až .45, min. odpor spúšte min. 1000 g.
Výstroj: Odporučené športové oblečenie.
Občerstvenie: Pre súťažiacich zabezpečí usporiadateľ priamo na strelnici.
Doklady:
Súťaže :

ZP + Preukaz zbrane.
10.11.2018
8.12.2018
26.1.2019
23.2.2019
23.3.2019

Grand Prix Sellier&Bellot
Grand Prix Hornady
Veľká cena ZBRANE-FRAŇO
FÉNIX CUP 2018
Halové majstrovstvá Slovenska

(I. kolo KP )
(II. kolo KP )
(III. kolo KP )
(IV. kolo KP )
(Finále)

Halovým majstrovstvám Slovenska predchádzajú štyri kvalifikačné kolá v približne
v mesačných intervaloch. Z jednotlivých KP sú výsledky priebežne zaraďované do projektu
Slovenského pohára.

Časový rozpis: od 7:15 - 11:00 prezentácia a prebierka zbraní
7:30 - otvorenie súťaže (účasť nepovinná)
7:45 - 1. zmena (á 10 pretekárov)
8:25 - 2. zmena
9:05 - 3. zmena
9:45 - 4. zmena
10:25 - 5. zmena
11:05 - 6. zmena
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11:45 - 7. zmena
12:25 - 8. zmena
13:05 - 9. zmena (len VPi)
cca 14: 30 – vyhlásenie výsledkov

I.
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1) Súťaž je určená najmä pre členov športových streleckých klubov, vojakov
v zálohe, OS SR a zahraničných účastníkov a to do max. kapacity 90 štartových miest.
2) Do súťaže automaticky (bez prihlasovania) postupujú všetci z predošlého kola
okrem cca piatich posledných v pištoli a cca štyroch posledných v revolveri, ktorých
môžu nahradiť max. 9 novoprihlásení (z jedného klubu najviac 4) a v závislosti od
počtu odhlásených. V prípade veľkého záujmu usporiadateľ môže rezervovať pre
jeden klub najviac 8 štartových miest. Netýka sa to domácich súťažiacich, dám
a členov Siene veteránov. Súťaž je určená pre pokročilých strelcov.
3) Toto pravidlo platí pre všetky kolá okrem finálového/majstrovstiev. Ostatní sa
môžu prihlásiť a z nich sa uprednostnia tí , ktorí majú lepší max. výsledok – nebude
záležať na poradí prihlásenia. Nekvalifikovaní sa môžu zúčastniť iba v prípade voľných
miest.
4) Po uzavretí prihlášok/odhlášok bude štartová listina doplnená o prihlásených
do počtov cca 60 pištoľ resp. cca 30 revolver (spolu 90 štartov) a bude najneskôr tri
dni vopred zverejnená na www.strelnica-frano.sk.
5) Halové Majstrovstvá Slovenska (HMS) sú nominačnými pretekmi. Do
nominácie sú zarátané v VPi u mužov dva najlepšie výsledky a u žien jeden zo štyroch
možných kvalifikačných pretekov. Pri rovnosti bodov rozhodujú postupne tretí resp.
štvrtý vyšší výsledok. Vo VRe sú do nominácie započítané dva najlepšie výsledky
spoločne pre mužov i ženy. Nomácia nie je nárokovateľná a usporiadateľ má právo na
voľné karty.
6) Na HMS postúpi vo VPi spolu 60 súťažiacich (u mužov cca 50 najlepších
a u žien cca10 najlepších). Vo VRe 30 najlepších v spoločnom rebríčku muži+ženy
(spolu max. 90 štartov).
7) Usporiadateľ môže podľa celkového počtu súťažiacich a výkonnosti pozmeniť
pomer súťažiacich resp. udeliť voľnú kartu.
8) Zrušiť kvalifikáciu/prihlášku sa môže bez udania dôvodu najneskôr 2 dni
vopred do 12:00 hod. pred pretekmi a bez postihu na ďalšie štarty.
Neohlásená neúčasť bude mať za následok stop pretekára v nasledujúcom
kole/preteku.
9) Výsledky a kvalifikácia na nasledujúce kolo bude zverejnená najneskôr
nasledujúci pondelok po súťaži do 12:00 h. na www.strelnica-frano .sk.
10) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžiadajú
okolnosti podľa počtu prihlásených a obsadenosti zmien a tiež odmietnuť záujemcov
bez uvedenia dôvodu.

Rev. 3.2/ 20181108

© Veľkoobchod ZBRANE, s.r.o. Nitra, 2018. Všetky práva vyhradené!

11) Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice,
používať chrániče sluchu a ochranné okuliare (športovo strelecké okuliare-ISSF
v tomto prípade neplnia ochrannú funkciu môže ich však prekryť inými), zúčastňuje sa
súťaže na vlastnú zodpovednosť a nie je zo strany usporiadateľa poistený.
II.
HODNOTENIE VÝSLEDKOV NA SÚŤAŽIACH
1) V prípade zhody výsledkov dvoch a viacerých súťažiacich je rozhodujúci vyšší
nástrel v poslednej, ďalej predposlednej resp. v prvej položke. Následne vyšší počet
15,10,9 atď. Ak je zhoda naďalej ďalším kritériom je vyšší počet dosiahnutých
centrových desiatok v terči MP 50/20.
2) Ak sa nerozhodne ani podľa pravidla č.1 tak v prípade zhody sa rozhoduje
postupne takto:
a) na prvých troch miestach bude rozhodovať vyšší počet dosiahnutých čístých
(vnútorných-t.j. bez dotyku čiary) centrových desiatok v terči MP 50/20
b) ak je zhoda naďalej tak rozhodne vyšší počet čístých (vnútorných) 10, 9 atď.
c) ak je zhoda naďalej na prvých troch miestach tak bude nasledovať rozstrel 5
výstrelov do terča MP 50/20
v čase 2 minút bez nabíjania a bez nástrelu. Po
uplynutí 3 minútovej prípravy rozhodca vydá povel na nabitie zbraní v čase max. 1
minúty a následne odštartuje rozstrelovú sériu. Vyšší súčet s prihliadnutím na
centrové desiatky znamená vyššie umiestnenie. V prípade zhody sa odstrieľa
ďalšia séria. Neúčasť na rozstrele znamená automaticky nižšie poradie.
d) na ostatných miestach budú súťažiaci zoradení vzostupne podľa abecedy
priezviska a mena (bez titulov).
3) Strelecké stanovištia sú kamerou monitorované počas celých pretekov. Pretekári
môžu používať ďalekohľad i optoelektronické záznamové zariadenia počas celej
súťaže. Pretekár môže nabiť do pištole naraz najviac 10 nábojov a revolveru najviac 5
nábojov.
V prípade preukazovania tzv. „skrytých“ viacstrelov bude HK rešpektovať takto
získaný záznam monitorovania vstrelov od súťažiaceho.
4) Nadpočetné vstrely v terči. Každý nadpočetný vstrel v terči bude hodnotený ako
chybený t.j. s hodnotou nula a súčasne zásah s najvyššou hodnotou bude anulovaný
a následne od výsledku tej ktorej položky budú odpočítané dva trestné body.
5) Za porušenie iných pravidiel budú prípadné udelené trestné body odpočítané od
výsledku prvej hodnotenej položky a vstrelu s najnižšou hodnotou.
III.
HODNOTENIE VÝSLEDKOV Slovenského pohára
1) Slovenský pohár je dlhodobá 5. kolová súťaž v disciplínach – veľkokalibrová
pištoľ resp. veľkokalibrový revolver. Disciplíny sú spoločné pre mužov i ženy.
2) Poradie súťažiacich sa stanoví na základe súčtu troch najlepších výsledkov
z piatich kôl SP.
3) V prípade zhody na ktoromkoľvek poradovom mieste je rozhodujúce konečné
umiestnenie (nie výsledok) v danej disciplíne (muži+ženy) na Halových
majstrovstvách Slovenska.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Nitra-Dolné Krškany, 8.10.2018.
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