MIESTNA ORGANIZÁCIA
ŽARNOVICA

ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB ZC-352
ŽARNOVICA

PROPOZÍCIE
SÚŤAŽE

DVOJBOJ
60 - ročných a starších
12. ročník
RUDNO NAD HRONOM
26. SEPTEMBER 2021

MaPu 15 + MaPi 15

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 A-215

Termín konania

: 26. september 2021 (nedeľa) o 09.00 hod.

Miesto konania

: Strelnica „Jamina“ v Rudne nad Hronom

Prihlášky a prezentácia

: V deň konania súťaže na mieste jej konania, v čase od
08.15 hod do 08.50 hod. (po tomto termíne môže byť
prezentovaný ďalší súťažiaci len za predpokladu, že sa
nepredĺži doba konania súťaže,t.j.nebude nová zmena)
Dochvíľna účasť je nutná aj z dôvodu zaradenia do
jednotlivých zmien z dôvodu zosúladenia prípadných
vzájomných zápožičiek zbraní.

Podmienky účasti
(obmedzenie)

: Súťažiť môže l e n každý riadne odprezentovaný občan
regiónu, t.j. okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar
nad Hronom (člen SSZ, SZTŠ alebo ZTŠČR, ale aj nečlen)
60-ročný a starší, t. j. narodený v roku 1961 a skôr !!!

Štartovné

: 4,- eurá za každého jednotlivca

Cestovné

: Hradí vysielajúca organizácia, resp. na vlastné náklady.

Občerstvenie

: Usporiadateľ zabezpečí len pitný režim a malé
občerstvenie obmedzené aktuálne platnými opatrenia
ÚVZ SR.

Poistenie

: Každý súťaží na vlastnú zodpovednosť.

Ceny

: Prví traja, bez rozdielu kategórií, v oboch disciplínach
budú odmenení medailou.
P r v í t r a j a, bez rozdielu kategórií, v c e l k o v o m
hodnotení budú odmenení športovým pohárom.

TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Disciplíny

: I. (malokalibrová puška) MaPu 15
II. (malokalibrová pištoľ) MaPi 15 (Pozor na obuv!)

Zbrane

: Vlastné – zodpovedajúce pravidlám športovej streľby a
zák. č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

Strelivo

: Vlastné, resp. zo zásob organizácie vyhovujúce pravidlám
športovej streľby a zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive.
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Terče

: Vyhovujúce PŠS zabezpečí usporiadateľ.

Hodnotenie

: Súťaž jednotlivcov.
Hodnotiť v každej z určených disciplín sa bude podľa
pravidiel športovej streľby, ale pripočítajú sa bonus body
za vek podľa ročníka narodenia. V prípade zhody bodov
o poradí rozhoduje vyšší počet nastrieľaných kruhov.
O poradí v celkovom hodnotení dvojboja rozhodne vyšší
počet bodov získaných spoločne v oboch disciplínach.
V súťaži bude hodnotený len ten kto bude súťažiť v oboch
disciplínach !!!
V každej z určených disciplín získa súťažiaci body podľa
dosiahnutého poradia zostupným spôsobom. Znamená to,
že za posledné miesto 0 bodov, za predposledné 1 bod,.....
a za víťazstvo najvyšší počet bodov (o 1 bod menej ako
počet súťažiacich).
V prípade rovnosti získaných bodov ( po súčte oboch
disciplín) sa za lepšieho považuje ten, ktorý nastrieľal
celkovo vyšší počet kruhov. V prípade, že aj potom
nastane zhoda, sa za lepšieho považuje ten, kto nastrieľal
vyšší počet kruhov v disciplíne MaPi.

Protest

: 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 po každej
zmene 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.
Zaplatením štartovného súťažiaci dáva súhlas na zverejnenie mena, priezviska,
roku narodenia, príslušnosti k organizácii a dosiahnutého výsledku.
Každý súťažiaci je na vlastnú zodpovednosť povinný dodržiavať všetky platné
hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.
Ľubomír B u d i n s k ý
podpredseda MO SZTŠ a ŠSK
r i a d i t e ľ súťaže

Ing. Jozef P i e c k a
predseda MO SZTŠ a ŠSK
h l a v n ý rozhodca

Usporiadatelia sa tešia na účasť všetkých 60-ročných a starších
(mužov i žien) a želajú súťažiacim čo najlepšie športové výkony!
-2–

Dvojboj 60-ročných a starších

BONUS BODY ZA VEK V ROKU 2021
Rok narodenia

Vek

Bonus body

1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bonus body sa pripočítajú v každej súťažnej disciplíne, t. j.
MaPu 15 i MaPi 15,
ale len v prípade,
že súťažiaci v príslušnej disciplíne
zasiahne minimálne 1-krát 1-bodový kruh.

