MIESTNA ORGANIZÁCIA
ŽARNOVICA

ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB ZC 352
ŽARNOVICA

PROPOZÍCIE
SÚŤAŽÍ

ŽARNOVICKÁ CENA
J U B I L E J N Ý 15 . R O Č N Í K
VEĽKOKALIBROVÁ PIŠTOĽ 30
MAJSTROVSTVÁ MO SZTŠ a ŠSK ZC-352 ŽARNOVICA

DESIATKY

2022

RUDNO NAD HRONOM
9.10.2022

ŽARNOVICKÁ CENA
a

MAJSTROVSTVÁ
MO SZTŠ a ŠSK ZC-352 ŽARNOVICA
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

: 9. október 2022 (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 08.45 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 trvalým
pobytom na území uvedených okresov
- organizátorom pozvaní hostia a to členovia :
1. ŠSK Handlová (PD-132)
2. Magnum Želiezovce
3. ŠSK Partizánske (TO-202)

Cestovné a stravné

: Hradí vysielajúca organizácia (na vlastné náklady)

Štartovné

: 3,- € za každého jednotlivca (okrem členov usporiateľských organizácií, ktorí budú súťažiť aj v MO
SZTŠ a ŠSK) pričom je to spoločné štartovné aj pre dodatkovú súťaž „DESIATKY 2022“.
4,- € za každého člena MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica,
ktorý bude súťažiť v M– MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica

Poistenie

: Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť

Ceny

: Traja najúspešnejší, bez rozdielu kategórií, budú odmenení športovými pohármi.
V rámci MO SZTŠ a ŠSK ZC-352 Žarnovica budú
odmenení športovými pohármi traja najúspešnejší, bez
rozdielu kategórií, pokiaľ bude minimálne 5 súťažiacich.
-
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TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Disciplína

:

Veľkokalibrová pištoľ (VPi) 30 (kruhy), bez rozdielu kategórií.
Súťaží sa podľa ISSF pravidiel, špecifické predpisy
pre pištoľ na 25 m (článok 8.4.3) s úpravou pravidiel
pre poriadanie národných súťaží (článok 8.30.) a článku 8.30.4. ISSF pravidiel (veľkokalibrová pištoľ –
plášťové strelivo OPEN), s výnimkou možnosti použiť
„škorpión“ vz. 60,61 a 91.

Kategórie

: Bez rozdielu

Zbrane a strelivo

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

Terče

: Zabezpečí usporiadateľ

Hodnotenie

: Súťaž jednotlivcov podľa ISSF pravidiel.

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 listitina.)

Upozornenie

: I keď je už jesenné obdobie upozorňujeme na to, že
v súlade s ISSF čl.8.5.6sú povolené iba nízke topánky,
ktoré neprekrývajú členok (z vnútra ani z vonka).
Podrážka musí byť v celej prednej časti ohybná !!!

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
V prípade, že sa ocenený bez závažných dôvodov a predchádzajúceho ospravedlnenia
nezúčastní na záverečnom vyhlásení výsledkov, cena prepadá v prospech usporiadateľa.

Ľubomír BUDINSKÝ
podpredseda MO SZTŠ a ŠSK
riaditeľ súťaže

Ing. Jozef P I E C K A
predseda MO SZTŠ a ŠSK
hlavný rozhodca súťaže
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DESIATKY 2022
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Usporiadatelia
Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Termín konania
Miesto konania
Prihlášky a prezentácia
Podmienky účasti
Cestovné a stravné
Štartovné
Poistenie
Cena

: MO SZTŠ Žarnovica a ŠSK ZC-352 Žarnovica
: Ľubomír BUDINSKÝ, podpredseda MO SZTŠ a ŠSK ZC-352 Žarnovica
: Ing. Jozef PIECKA, evidenčné číslo A-215
: 9. október 2022 (nedeľa) po ukončení súťaže „Žarnovická cena“
: Strelnica „JAMINA“ v Rudne nad Hronom
: V deň konania súťaže na mieste jej konania, v čase prezentácie na súťaž
Žarnovická cena, najneskôr však do začiatku kedy začne súťaž prvej
zmeny v tejto súťaži !!!
: Súťažiť môže každý odprezentovaný rovnako ako v súťaži „Žarnovická cena ktorý sa zúčastnil a teda aj uhradil štartovné v rámci súťaže „Žarnovická
cena“
: Hradí vysielajúca organizácia (na vlastné náklady)
: Samostatne sa neplatí – viď. podmienka účasti
: Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť
: Víťaz bude odmenený športovým pohárom

TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Disciplína
Priebeh súťaže

Kategória
Zbrane a strelivo
Terče
Hodnotenie
Protest

: - Veľkokalibrová pištoľ (VPi) so špecifikáciou uvedenou v propozíciách
súťaže „Žarnovická cena“
: Súťažiaci vystrelí v každom kole v čase do 2 minút dve rany (bez predchádzajúceho nástrelu) na kruhový terč.
Pokiaľ v I. kole ako jediný zasiahne oboma ranami kruh 10 stáva sa víťazom.
Pokiaľ dvaja alebo viac súťažiacich v I. kole zasiahnu oboma ranami kruh
10 pokračujú už len títo ďalším kolom, resp. kolami až dovtedy pokým jeden z nich nedosiahne väčší počet 10 zásahov.
Pokiaľ v I. kole ani jeden nezasiahne oboma ranami kruh 10 (teda nezasiahne žiaden, alebo len 1-krát) pokračujú všetci ďalším kolom, resp. kolami až pokiaľ jeden súťažiaci nezasiahne kruh 10 celkovo 2-krát. V prípade,
že súťažiaci zasiahne v jednom kole kruh 10 a v ďalšom kole kruh 10 až 2krát za víťaza sa považuje ten čo zasiahol kruh 10 trikrát celkovo. V prípade zhody aj v tomto prípade pokračujú súťažiaci, ktorí túto zhodu dosiahli
ďalším kolom, resp. kolami až dovtedy pokiaľ jeden z nich nebude mať po
príslušnom úplnom kole väčší počet zásahov kruhu 10.
: Bez rozdielu
: Vlastné, zodpovedajúce pravidlám športovej streľby a zák. č.190/2003
Z.z.
: Zabezpečí usporiadateľ
: Súťaž jednotlivcov
: Je možné podať do 3 minút po vyhlásení výsledkov každého kola hlavnému rozhodcovi s vkladom 5,- €, ktorý bude vrátený len v prípade jeho
oprávneného podania.

Poznámky :
Súťaží sa podľa týchto propozícií a všetci súťažiaci sú povinní ich dodržiavať.
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.
V prípade, že sa ocenený bez závažných dôvodov a predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní na
záverečnom vyhlásení výsledkov, cena prepadá v prospech usporiadateľa.

Ľubomír BUDINSKÝ
podpredseda MO SZTŠ a ŠSK
riaditeľ súťaže

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

