MIESTNA ORGANIZÁCIA ŽARNOVICA

SÚKROMNÁ PREDAJŇA
DROGÉRIA, DOMÁCE POTREBY, ŽELEZIARSTVO
Májová č. 2
966 81 ŽARNOVICA

PROPOZÍCIE
SÚŤAŽÍ

CENA KLM ŽARNOVICA
XXII. ročník
a

MALÁ CENA KLM ŽARNOVICA
IV. ročník

ŠpMa 30, ĽM 30
RUDNO NAD HRONOM
4. SEPTEMBER 2022

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Usporiadatelia

: MO SZTŠ Žarnovica a KLM, s.p. Žarnovica

Riaditeľ pretekov

: Anton Kukla, člen výboru MO SZTŠ a
spolumajiteľ s. p. KLM Žarnovica

Hlavný rozhodca

: Ing. Jozef Piecka A-215

Termín konania

: 4.

Miesto konania

: Strelnica „Jamina“ v Rudne nad Hronom

Prihlášky a prezentácia

: V deň konania súťaže na mieste jej konania, v čase od
08.00 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)

Podmienky účasti

: Súťažiť môže každý riadne odprezentovaný :
- člen SZTŠ a SSZ okresov BS, ZC a ZH.
Za člena SZTŠ sa považuje len ten kto sa môže preukázať
členským preukazom SZTŠ a na rok 2021 má vo svojej
organizácii uhradený členský príspevok.
Za člena S S Z sa považuje len ten kto sa preukáže
členským preukazom SSZ.
- nečlen SZTŠ ani SSZ, ale len s trvalým pobytom v okrese
Banská Štiavnica, Žarnovica alebo Žiar nad Hronom
- usporiadateľom pozvaní hostia a to :
Patrik Jány a Štefan Šulek (VŠC Dukla Banská Bystrica)
a členovia : 1.) ŠSK Handlová (PD-132, 2.) ŠSK Baňa
Cígeľ Prievidza (PD-128), 3. ŠSK Partizánske (TO-202),
4.) Magnum Želiezovce

Štartovné

: Členovia SZTŠ a SSZ regiónu a pozvaní hostia 3,- €
ostatní 4,- € za každého jednotlivca

Cestovné

: Hradí vysielajúca organizácia, resp. na vlastné náklady.

Občerstvenie

: Usporiadateľom bude zabezpečený len pitný režim.

Poistenie

: Každý súťaží na vlastnú zodpovednosť.

Ceny

: Traja najúspešnejší v každej z piatich určených kategórií
budú odmenení športovými pohármi.
V prípade, že sa ocenený bez dôvodu a predchádzajúceho
ospravedlnenia nezúčastní na záverečnom vyhlásení
výsledkov, cena prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý
ju môže odovzdať ďalšiemu súťažiacemu v poradí.

september 2022 (nedeľa) o 08.50 hod.

V „MALEJ CENE KLM“ budú športovými pohármi
ocenení piati najúspešnejší (bez rozdielu kategórií) zo súsúťažiacich členov MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica.
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TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Disciplína
Kategórie

: Športová malokalibrovka ŠpMa 30
:
- dorastenci /D – 15-16 r./
- dorastenky /Dk – 15-16 r./
- kadetky /Kk – 17-18 r./
- juniorky /Jk – 19-20 r./
- ženy /Ž – 21-45 r./
- seniorky A /SkA 46-59 r./
- seniorky B /SkB 60 r. a st./

Disciplína

: Ľubovoľná malokalibrovka ĽM 30
I.
- kadeti /K – 17-18 r./
- juniori /J 19-20 r./
- muži /M 21-45 r./
II. - seniori A /SA 46-59 r./
III. - seniori B /SB 60-69 r./
IV. - seniori C /SC 70 r. a st./
pričom pre zaradenie je v súlade s PŠS
rozhodujúci rok narodenia !

Zbrane a strelivo

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

Terče

: Vyhovujúce pravidlám ISSF zabezpečí usporiadateľ.

Hodnotenie

: Súťaž jednotlivcov v určených kategóriách a disciplínach,
podľa ISSF pravidiel s úpravou pravidiel pre poriadanie
súťaží v národných disciplínach a nemajstrovských
pretekov.

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
nepredvídateľných okolností, ale za podmienok rovnakých pre všetkých súťažiacich.
Zaplatením štartovného súťažiaci dáva súhlas na zverejnenie mena, priezviska,
roku narodenia, príslušnosti k organizácii a dosiahnutý výsledok.
Anton K u k l a
člen výboru MO SZTŠ a
spolumajiteľ s.p. KLM Žarnovica
r i a d i t e ľ súťaže
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Ing. Jozef P i e c k a
predseda
MO SZTŠ Žarnovica
h l a v n ý rozhodca

DOTERAJŠIE ÚČASTI:
I. ročník – 19.8.2001 (29 súťažiacich)
II. ročník – 29.9.2002 (33 súťažiacich)
III. ročník – 28.9.2003 (31 súťažiacich)
IV. ročník – 26.9.2004 (29 súťažiacich)
V. ročník – 4.9.2005 (29 súťažiacich)
VI. ročník – 9.9.2006 (23 súťažiacich)
VII. ročník – 8.9.2007 (29 súťažiacich)
VIII. ročník – 6.9.2008 (21 súťažiacich)
IX. ročník – 5.9.2009 (22 súťažiacich)
X. ročník – 5.9.2010 (22 súťažiacich)
XI. ročník – 4.9.2011 (24 súťažiacich)
XII. ročník – 9.9.2012 (26 súťažiacich)
XIII. ročník - 8.9.2013 (15 súťažiacich)
XIV. ročník - 7.9.2014 (24 súťažiacich)
XV. ročník - 6.9.2015 (24 súťažiacich)
XVI. ročník - 4.9.2016 (20 súťažiacich)
XVII. ročník - 3.9.2017 (19 súťažiacich)
XVIII. ročník - 2.9.2018 (17 súťažiacich)
XIX. ročník - 8.9.2019 (8 súťažiacich)
XX. ročník - 6.9.2020 (12 súťažiacich)
XXI. ročník – 5.9.2021 (14 súťažiacich)
XXII. ročník – 4.9.2022 (? súťažiacich)

