SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE
KLUB VOJAKOV V ZÁLOHE BA – VTSÚ Záhorie

PROPOZÍCIE

STRELECKÉ PRETEKY
ZAHORÁCKA päťstovka
29.9.-30.9.2018

INFORMACIA SÚŤAŹIACIM
Sútažiaci si každý sám prinesie ,,pieskovú,, podložku pod zbraň, organizátor zabezpečí iba
drevenú bedňu. Mimo súťaž možnosť streľby aj s iných zbraní v súbehu nižšie uvedených
disciplín. Stravu, ubytovanie nahlásiť najneskôr do 25.9.2018.
VI. ročník VTSÚ Záhorie

Pretek sa koná 29.9.2018 disciplína opakovacia puška, 30.9.2018 je samonabíjacia
puška/SA/
• Disciplína štandard: samonabijacia puška vzor zavedenia do armády max v.r.1958
•

Disciplína štandard,:stará puška opakovacia zavedená do armády max.v r.
54./mosim ,atď .
I.

Všeobecné ustanovenie

Organizátor:
Poverený:

Slovenský zväz vojakov v zálohe
KVZ BA – 017 Záhorie

Druh súťaže:
Kategorie:
Disciplíny:
Miesto:
Dátum:
Predseda klubu a org.
výboru:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Technický vedúci:

Streľba 80-500m
Súťaž jednotlivcov
Stará puška, Samonabíjacia puška,
Strelnica DPS Záhorie
29.9 – 30.9. 2018
Martin Zajíček
Ján Štokinger
Ján Surový
Rastislav Benža

Technické ustanovenie
•

disciplína-stará puška – opakovacia 29.9.2018

2.1 Strieľa sa jednotlivými ranami.Terč čierny medzinárdný pištoľový na vzdialenosť 80m
2.2 Nástrel v leže, v čase 2 minút 3nábojov na 80m po každom výstrele možnosť kontroly
ďalekohladom.
2.3 1. Súťažná položka.Poloha v leže na terč čierny MP v čase 5
2.4 .minút,10 rán– max 100 bodov
2.3 2. Súťažná položka. 200m na sklopný terč rozmer 50x30, 10 rán v čase 3 min -1 zásah = 5bodov
2.3 3. Súťažná položka. 300m na sklopný terč č. 10a, v počte 10rán v čase 3 min -1 zásah = 10 bodov

2.3 4. Súťažna položka. 500M na sklopný terč č. 8, v počte 10 rán v čase 3 min -1 zásah = 20 bodov
•

disciplína- samonabíjaca puška 30.9.2018

Nástrel v leže, v čase 2 minút 3nábojov na 80m po každom výstrele možnosť
kontroly ďalekohladom.
2.3 1. Súťažná položka. Poloha v leže na terč čierny MP v čase 3. minút, 10 rán – max 100
bodov
2.3 2. Súťažná položka. 200m na sklopný terč rozmer 50x30, 10 rán v čase 3 min -1 zásah = 5 bodov
2.3 3. Súťažná položka. 300m na sklopný terč č.10av počte 10rán v čase 3 min -1 zásah = 10 bodov
2.3 4. Súťažna položka. 500M na sklopný terč č. 9 vpočte 10 rán v čase 3 min -1 zásah = 20 bodov
2.2

INFORMACIA SÚŤAŹIACIM: Sútažiaci si prinesú ,,pieskovú,, podložku pod zbraň, organizátor
zabezpečí iba drevenú bedňu. Na sútažnú položku 80m doporučujeme každému strelcovi
vlastnú optiku. ZBRAŇ FN Fal je povolená, zavedená do OS V 1954

UPOZORNENIE:

Na strelnici sa pohybujú súťažiaci so zbraňami v ochrannom
obale a bez zásobníka!

Je povolený aj koordinátor pri streľbe!!!!
Protesty:
Štartovné:
Poistenie:
Poznámka:
Občerstvenie:
Ubytovanie:
Informácie:

Do 15 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 20-€
10€ za pretekára
Všetci súťažiaci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko.
Chrániče sluchu povinné + pri puške okuliare
Bufet zabezpečený (záväzne nahlásiť obedy )
Záväzné prihlášky (ubytovanie obmedzené na počet miest)
Martin Zajíček
0907111439
E-mail: zajicek@vtsu.sk

Program – časový rozvrh

Prezentácia:
Otvorenie:

06:15
07:30

1.smena

08:00

Preberanie zbraní:

Pri prezentácii

Prvé tri miesta v každej kategorii diplom+pohár

Poriadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií, ak si to vyžiada aktuálna situácia.

Pri starej puške 24.3.2018 bude aj kategoria s original optikou /mimimálne10 strelcov/

V Záhorí 7.9.2018

Ján Štokinger v.r.
riaditeľ preteku

