Veľkoobchod ZBRANE – FRAŇO
Strelecký klub FÉNIX
Klub vojakov v zálohe
Nitra-Dolné Krškany

Vás
pozývajú na streleckú súťaž

Grand Prix

Hornady
PROPOZÍCIE
Dátum : 8.12.2018

(sobota)

(2. kvalifikačný pretek na 5. HMS 2019)

Miesto : Halová strelnica Zbrane-Fraňo, Síkarská 7 Nitra-Dolné Krškany
Disciplíny : VPi / VRe 3x10, jedno i obojručné držanie, povolená pozorovacia optika
- terče: 135P (zelený) – (súťažný i nástrelný) + MP 50/20 + KVZ-D1
- nástrel 5 rán za 3’, súťažné 10 ranové série á 6’, časy sú s nabíjaním
Kategórie: Pištoľ - muži, dámy
Revolver - bez kategórií
Ceny: Prví traja pohár, diplom a reklamné predmety od firiem Hornady a
Veľkoobchod Zbrane-Fraňo
Riaditeľ:

Viliam FRAŇO st., majiteľ spoločnosti a predseda klubov

Hlavný rozhodca : Jaroslav ČERMAN
Riadiaci streľby : Jozef DOLNÍK
Predseda HK

: Ing.Vladimír GÁL
Mgr. Peter JUHÁS, PhD.
Jury (odvolacia) : a.h.
Zbrane a náboje : Vlastné kal. .30-.45, služobný typ zbrane, možnosť zapožičania
zbraní a zakúpenia streliva priamo na strelnici
Výstroj: Športové oblečenie-rovnošata, zväzová, klubová atd.
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Štartovné: 7.00 EUR len pre vopred zaregistrovaných pretekárov, inak 10 Eur
Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ priamo na strelnici v rámci štartovného
Doklady: vlastný ZP + preukaz zbrane
Časový rozpis: od 7:00 - prezentácia a prebierka zbraní
7:20 - otvorenie preteku
7:45 - 1. zmena ( á 10 pretekárov), 9 zmien á 40 minút
8:25 - 2. zmena
od 14:30 - vyhodnotenie
Pri/Odhlášky :

Informácie:

do 1.12.2018 15:00 hod., len mailom
kvz.nitra @gmail.com
Ing. Vladimír Gál - 0904 105 414

Max. kapacita strelnica je 90 štartových miest.
Po uzavretí prihlášok/odhlášok (potvrdení účasti) bude štartová listina doplnená
o prihlásených do počtu cca 55 pištoľ resp. cca 35 revolver (spolu 90 štartov) a
zverejnená na www.strelnica-frano.sk dňa 3.12.2018 do 15:00 h.
Zrušiť nomináciu/prihlášku môžete bez udania dôvodu do 6.12.2018 15:00 hod.
bez postihu na ďalšie štarty.
Neohlásená neúčasť bude mať za následok stop pretekára v nasledujúcom
kole/preteku.
Do súťaže automaticky (bez prihlasovania) postupujú všetci z predošlého kola
okrem piatich posledných v pištoli a štyroch posledných v revolveri, ktorých môžu
nahradiť max. 9 novoprihlásení (z jedného klubu najviac 4) a v závislosti od počtu
odhlásených. Netýka sa to domácich súťažiacich, dám a členov Siene veteránov.
Súťaž je určená pre pokročilých strelcov.
V prípade preukazovania „skrytých“ viacstrelov bude HK rešpektovať
odporúčaný priebežný video(foto) záznam monitorovania vstrelov v terčoch od
súťažiaceho počas súťaže.
Súťaž je zároveň 2. kolo Slovenského pohára.
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 tiež odmietnuť
záujemcov bez uvedenia dôvodu.
2) Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice a
bezpečnosť, 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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