
Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves  
  

P R O P O Z Í C I E  
     S A M O P A L     S N P    

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
Dátum konania :         29. augusta  2014  /piatok – voľný deň -  štátny sviatok  /   
Miesto konania :   Šuleroch  v Spišskej Novej Vsi / okolo BMZ po poľnej ceste cca 2 km/   
Usporiadateľ :    Klub  Spišských strelcov  
Technické zabezpeč.:  Slovprezent s.r.o   a ŠSK Spišan -  Klub spišských strelcov 
Riaditeľ súťaže:   Mgr. Gustáv Krajči, predseda Klubu 
Hlavný rozhodca:   Milan Kováč,  III. tr.  C 568 
TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
Predpis:    Súťaží sa podľa týchto Propozícií  
Účasť:    Verejná strelecká súťaž 
Disciplína:  Samonabíjacia  zbraň (odvodená od  vojenských vzorov) s otvorenými 

mieridlami, okrem kalibru .22  
Zbrane a strelivo:   Zbrane si môžu medzi sebou strelci požičať, strelivo - vlastné.   
Štartovné:    10 €  za  štart ( v štartovnom zahrnuté malé občerstvenie ) 
Strelnica:    Otvorená 
Terče  a vzdialenosť:   Nekryte ležiaca figúra s kruhmi terč č. 4,    na vzdialenosť 100 m.   
Príprava :     maximálne 5 minút    
Polohy a čas na streľbu: Ľah 13 rán / 9 min.        Stoj 13 rán / 13min.          Kľak 13 rán / 11 min.         
Kategórie :           Bez rozdielu  
Hodnotenie:                       Hodnotia sa 10 najlepšie zásahy v každej polohe - o celkovom poradí  
    rozhodne súčet všetkých položiek. Víťaz získava „Putovný samopal“      
                                              Prvým trom budú udelené diplomy. 
Zdravotné zabezpečenie usporiadateľ. Účastníci nie sú hromadne poistení! Štartujú na vlastné riziko!  
 
Informácie a prihlášky:   strelnica@snv.sk   do 28.8.2013 do 20:00hod  

             
ČASOVÝ ROZPIS:  08:00 -10:00   -  prezentácia 
    09:00  -  začiatok prípravy prvej zmeny 
    14:00  - predpokladané vyhlásenie výsledkov  
 
PRIEBEH  STREĽBY:  V jednej zmene štartujú 5 súťažiaci. Po uplynutí času na prípravu bude 
povel: „13 rán za 9 minút vrátane nabíjania štart“.  Po uplynutí času bude povel „Stop“. Takto sa bude 
postupovať aj pred ďalšími položkami.  
 Pred opustením stanovišťa musí rozhodca na strelišti prekontrolovať zbrane a zásobníky, či sú 
spoľahlivo vybité. Až potom môže strelec zo stanovišťa odísť !!!   

PORUŠENIE TOHTO PRAVIDLA  ZNAMENÁ  DISKVALIFIKÁCIU  !!! 
v celej súťaži. Nebudú tolerované ani iné porušenia všeobecných bezpečnostných predpisov. Pohyb 
mimo palebnej čiary len so zbraňou v puzdre, alebo s viditeľne vybitou – záver v zadnej polohe, bez 
zásobníka!      
 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a 
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.  

ŠTART  BUDE   PREDNOSTNE  UMOŽNENÝ  PRIHLÁSENÝM  !!! 
UPOZORNENIE:   na strelnici  je povinné používanie chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku. 
                     Usporiadateľ 

Partneri:                         Mediálni partneri:           
     


