VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ
„V streľbe na poľovníckej batérii“
Východoslovenská liga II. kolo
Usporiadateľ: Strel ecký kl ub Strelni ca Nižná Hutka – Koši ce-okolie
Termín konania: 22.augusta 2020-sobot a
Časový priebeh: 07.30 hod. – prezent ácia, 08.00 otvoreni e Súťaže
Miesto konania: St relecký areál Nižná Hutka, Košice - okol ie
Rozsah súťaže: Poľovnícka batéria 4x25
Organizačný výbor:
Ing. Ľudovít Lippai – predseda streleckého klubu
Ing. Katarína Molnárová – členka streleckého klubu
Lukáš Fedok – člen streleckého klubu
Technická služba: Prevádzkovateľ strelnice
Hlavný rozhodca: Ing. Ľudovít Lippai
Rozhodca: Eduard Pulz,
Štartovné: 45,- €, v cene nie je zahrnuté občerstvenie,
Ceny: Na súťaži budú odmenení strelci umiestnení na 1-3 mieste pohárom, diplomom a medailou.
Na súťaži budú použité asfaltové terče oranžovej farby.
Určenie víťaza: Víťazom súťaže sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne najlepší výsledok . Pri rovnosti bodov na
prvých troch miestach sa víťaz určí rozstrelom:
ROZSTREL:
Všetci strelci s rovnakým výsledkom strieľajú po jednom výstrele v poradí v akom boli vylosovaní, na
rovnakom stanovišti, počnúc stanovišťom č.1a následných na terč z rovnakej vrhačky až do porušenia
zhody a určenia poradia v rozstrele.
Strelec môže nabiť len jeden náboj. Keď nabije dva náboje je jedno s ktorým výstrelom zasiahne terč, terč
sa hodnotí ako nula. Prvému strelcovi v skupine musí byť vždy ukázaný terč na každom stanovisku. V
prípade keď jeden strelec v skupine poruší zhodu ( netrafí terč ),bude mať nižšie poradie a opustí skupinu.
Zostávajúci strelci so zhodou pokračujú v rozstrele, pokiaľ nie je zhoda porušená a nie je určené ich
poradie,
Podmienky účasti na súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ zbrojného preukazu a brokovej zbrane
kalibru max. 12. Náboje je možné použiť s váhou max. 24 g.
Organizačný výbor si po dohode s hlavným rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo pretekárom
oznámi pred začatím streľby.
Registrácia na www.strelnicaniznahutka.sk do 18.00 hod. dňa 21. augusta 2020 alebo telefonicky na 0903
654 765.
Informácie o súťaži: Tel. 0903 654 765, e-mail ncishotting@gmail.com
Organizačný výbor

