PROPOZÍCIE
Obvodná poľovnícka komora Zvolen
z poverenia

Slovenskej poľovníckej komory
usporiada

Majstrovstvá SPK
v disciplíne Oblúkové strelište OS-80
29. augusta 2020
na Streleckom štadióne SNP v Sielnici

Organizačný výbor
Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovský zbor:
Ekonóm:
Technická služba:
Zdravotná služba:

Ing. Rudolf Huliak
Jozef Mlynárik
Deleguje OPK Zvolen
Ing. Lukáš Miščík
Gerhard Müller
Helena Müllerová

Prihlasovanie na súťaž
Každý súťažiaci je povinný sa prihlásiť na M SPK včas vyplnením elektronického formulára na stránke
www.polovnickakomora.sk v časti Strelectvo->Majstrovstvá SPK->propozície->Propozície na M SPK
v OS-80 najneskôr do piatku 28.8.2020

Tréning
V piatok 27.8.2020 od 14.00-17.00 hod. po osobnom dohovore so správcom strelnice na tel. č. 0905 476 159

Časový program súťaže
08.00 hod. – 08.30 hod. – Prezencia, platba štartovného
08.45 hod. – Otvorenie súťaže
09.00 hod. – Začiatok súťažnej streľby
17.00 hod. – Predpokladané ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Vklady
Štartovné

- jednotlivci
- družstvá

Tréningová položka

25.- €
10,-€ (minimálne 5 družstiev)
4,- €

Charakter súťaže:
Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách

- kategória seniori - narodení v r. 1965 a neskôr
- kategória veteráni - narodení v r. 1964 a skôr
Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii.

Ceny
Strelci umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú pohár, medailu, diplom a vecné ceny.
V prípade otvorenia len jednej kategórie vecné ceny budú udelené prvým piatim strelcom v celkovom poradí.
Strelec s najvyšším dosiahnutým nástrelom získa titul: „Majster SPK v OS-80 pre rok 2020“ a pohár. Tri
najlepšie družstvá získajú diplom.

Obhajca titulu v disciplíne OS-80 z r. 2019 a jeho výsledok
Igor SOLNICA, OPK Trnava

75/80

Všeobecné ustanovenia:
❖
Majstrovstvá SPK sa uskutočnia podľa vydaných propozícií a platného streleckého poriadku SPK.
❖
Majstrovstiev SPK sa môžu zúčastniť strelci, ktorí sú členmi SPK aj strelci nečlenovia SPK.
Nečlenovia SPK však budú hodnotení mimo poradia.
❖
Členstvo v SPK je súťažiaci strelec povinný preukázať pri prezencii dokladom - platný poľovný
lístok, alebo doklad o zaplatení individuálneho členského do SPK pre rok 2020.
❖
Farba asfaltových terčov: oranžová.
❖
Určenie víťaza v zmysle streleckého poriadku SPK bod 10.
❖
Podávanie protestov v zmysle streleckého poriadku SPK bod 11.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo súťažiacim oznámi pred
začiatkom streľby.
❖
Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny po dohode s hlavným rozhodcom, čo súťažiacim
oznámi pred začiatkom streľby.
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