MIESTNA ORGANIZÁCIA ŽARNOVICA

ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB ZC 352
ŽARNOVICA

PROPOZÍCIE
SÚŤAŽE

ŽARNOVICKÁ ĽUBOVOĽKA
JUBILEJNÝ

15. R O Č N Í K
MAJSTROVSTVÁ MO SZTŠ a ŠSK ŽARNOVICA

ĽUBOVOĽNÁ PIŠTOĽ 30
RUDNO NAD HRONOM

21.06.2020

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Usporiadatelia

: MO SZTŠ Žarnovica a ŠSK ZC-352 Žarnovica

Riaditeľ pretekov

: Ľubomír BUDINSKÝ, podpredseda MO SZTŠ a ŠSK

Hlavný rozhodca

: Ing. Jozef PIECKA, ev. číslo: A-215

Termín konania

: 21. jún 2020 (nedeľa)

Miesto konania

: Strelnica „JAMINA“ v Rudne nad Hronom

Prihlášky a prezentácia

: V deň konania súťaže na mieste jej konania,
v čase od 08.00 najneskôr do 08.50 hod.,
(po tomto termíne môže byť odprezentovaný ďalší
súťažiaci len za predpokladu, že sa nepredĺži doba
konania súťaže)

Podmienky účasti

: Súťažiť môže každý odprezentovaný:
- člen SZTŠ a SSZ okresov Banská Štiavnica, Žarnovica
a Žiar nad Hronom
- nečlen uvedených organizácií, ale len s trval. pobytom
na území uvedených okresov
- usporiadateľom pozvaní hostia a to členovia:
1. ŠSK Handlová (PD-132)
2. Magnum Želiezovce

Cestovné a stravné

: Hradí vysielajúca organizácia (na vlastné náklady)

Občerstvenie

: Zabezpečené nebude

Štartovné

: Členovia SZTŠ a SSZ a pozvaní hostia 3,- €,
ostatní 4,- € za každého jednotlivca
Členovia MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica + 1,- €
za účasť na M – MO a ŠSK

Poistenie

: Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť

Ceny

: Prví traja budú odmení športovými pohármi.
V rámci MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica budú prví traja
ocenení m e d a i l o u, ale len v prípade pokiaľ bude
bude súťažiť minimálne 5 členov.

TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Disciplína a kategórie

:
- Ľubovoľná pištoľ 30 rán (ĽPi 30,
bez rozdielu kategórií
ĽPi (na 50 m v zmysle pravidiel ISSF platných od 1.1.

2017 – špecifické predpisy článok 8.4.3.4) môže sa
použiť akúkoľvek pištoľ kalibru 5,6 mm pre náboje
s okrajovým zápalom Long Rifle s úpravou pre poriadanie národných súťaží (článok 8.30.2 športová
pištoľ – národná muži), pričom bude možné nabíjať
len jednotlivo!
Zbrane a strelivo

: Vlastné, zodpovedajúce pravidlám (ISSF) športovej
streľby a zák. č.190/2003 Z.z.

Terče

: Zabezpečí usporiadateľ

Hodnotenie

: Súťaž jednotlivcov podľa ISSF pričom vzhľadom na skutočnosť, že pri rovnosti bodov nebude možné rozhodnúť
podľa najvyššej hodnoty poslednej desaťranovej položky
resp. predposlednej, atď., bude sa rozhodovať podľa najvyššieho počtu 10, 9, 8, atď. V prípade ďalšej zhody podľa najvyššieho počtu stredových desiatok (čl. 6.30.7 Národné pravidlá športovej streľby, disciplíny ISSF národné disciplíny).

Priebeh súťaže

: Vzhľadom na pravidlá ISSF platné od 1.1.2017 a dané
podmienky strelnice bude:
- 15 minút
(spoločne) na prípravu a nástrel (neobmedzený počet rán)
- po 23 minút
na každých 15 rán súťažných, t.j. 2 x

Protesty

: Je možné podať do 15 minút po predbežnom vyhlásení
výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 5,-€, ktorý
bude vrátený len v prípade jeho oprávneného podania.
(Za predbežné vyhlásenie výsledkov sa považuje vyvesená a hlavným rozhodcom podpísaná výsledková
listina.)

Poznámky :
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií v prípade nepredvídaných
okolností ale za podmienok rovnakých pre všetkých súťažiacich.
V prípade, že sa ocenený bez závažných dôvodov a predchádzajúceho ospravedlnenia
nezúčastní na záverečnom vyhlásení výsledkov, cena prepadá v prospech usporiadateľa.
Zaplatením štartovného súťažiaci dáva súhlas na zverejnenie mena, priezviska, roku
narodenia, príslušnosti k organizácii a dosiahnutý výsledok.
Ľubomír BUDINSKÝ
podpredseda MO SZTŠ a ŠSK
riaditeľ súťaže

Ing. Jozef P I E C K A
predseda MO SZTŠ a ŠSK
hlavný rozhodca

