P R O P O Z Í C I E
7.ročník Zimnej ligy v malokalibrovom benchreste
Usporiadateľ:

Športovo strelecký klub Nová Dedina

Dátum konania:

1.kolo – 14.1.2018
Ďalšie kolá podľa kalendára

Miesto konania:

Nová Dedina - strelnica Beňov vrch

Štartovné:

3,00 €

Riaditeľ súťaže:

Štefan Kycka

Tajomník súťaže:

Martin Gregor

Disciplína:

Heavy Varmint (HV) – malokalibrová puška, max. váha 6,803 kg

Kategórie:

Muži, Ženy+Juniori
Pre uznanie kategórie je potrebná účasť 3 osôb v danej kategórii.
Pre uznanie kategórie „Juniori“ musí mať strelec menej ako 21 rokov.

Vzdialenosť:

25 metrov
50 metrov

Terče:

V zmysle pravidiel streľby malokalibrového benchrestu,
zverejnených na webovej stránke klubu www.strelectvo.eu.

Počet rán:

N + 25

Hodnotenie:

Do celkového hodnotenia sa započítavajú tri najlepšie výsledky z 1.4. kola plus výsledok z finálového kola.
Na finálovom kole sa strieľa 2-krát 25rán.

Časový rozpis:

08:00 - 09:00 Prezentácia
09:00 - 09:20 1.zmena
09:30 - 09:50 2.zmena
10:00 – 10:20 3.zmena
/Ďalšie zmeny podľa záujmu/

Ceny:

(2,00€ za každý ďalší štart)

10:30 – 10:50 4.zmena
11:00 – 11:20 5.zmena
11:30 – 11:50 6.zmena

Súťažiaci na prvých troch miestach v základnej časti (1.-4.kolo)
dostanú medailu a diplom.
Súťažiaci na prvých troch miestach za celú ligu (1.-4.kolo + finále)
dostanú športový pohár a diplom.

Upozornenie:

Pre to, aby mohol byť súťažiaci hodnotený v celkovom poradí sa
musí zúčastniť minimálne 2 kôl v základnej časti (1.-4. kolo)!
Počas 1.-4. kola môže strelec odstrieľať maximálne 10 výsledkov.

Poistenie:

Súťaž nie je poistená.

Informácie:

Štefan Kycka - 0918 906 054 - kycka@strelectvo.eu
Martin Gregor - 0905 122 029 - gregor@strelectvo.eu

Každý strelec potvrdzuje účasťou na súťaži svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle Zákona č. 122/2013 a v znení neskorších predpisov. Zároveň vyjadruje svoj súhlas
so zverejnením výsledkov, fotografií a videozáznamov zo súťaže.
V Novej Dedine 7.januára 2018
Štefan Kycka, v.r.
Martin Gregor, v.r.

