P R O P O Z Í C I E
Benchrestová 500-ka
„Kašiarky“
Usporiadateľ:

Športovo strelecký klub Nová Dedina

Dátum konania:

31. októbra 2021 (nedeľa)

Miesto konania:

Nová Dedina - strelnica Beňov vrch

Štartovné:

5,00 € za strelca (ženy a juniori zdarma)

Riaditeľ súťaže:

Štefan Kycka

Tajomník súťaže:

Martin Gregor

Disciplína:

Malokalibrový benchrest na 25 a 50 metrov

Kategórie:

Muži , Ženy + juniori
Pre uznanie kategórie je potrebná účasť 5 osôb v danej kategórii.
Pre uznanie kategórie „Juniori“ musí mať strelec menej ako 21 rokov.

Terče:

1.terč – MaBr na 50 metrov – N + 25 rán – v čase 20 min
2.terč – MaBr na 25 metrov – N + 25 rán – v čase 20 min

Počet rán:

N + 50

Hodnotenie:

Podľa pravidiel pre MaBr

Časový rozpis:

08:30 - 09:00 Prezentácia
09:00 - 13:30 Súťaž – najskôr odstrieľajú všetci strelci terč
na 50 metrov a následne terč na 25 metrov
14:00
Vyhodnotenie

Ceny:

Súťažiaci na prvých troch miestach dostanú športový pohár
a diplom.

Občerstvenie:

V cene štartovného.

Poistenie:

Súťaž nie je poistená.

Informácie:

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

Upozorňujeme, že prezentácia strelcov prebehne len v stanovenom čase podľa časového
rozpisu vyššie. Po otvorení súťaže nebude možné zaregistrovať sa vzhľadom k dodržaniu
postupnosti streľby jednotlivých terčov.

Každý strelec potvrdzuje odoslaním registračného formulára a účasťou na súťaži svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 a v znení neskorších predpisov.
Zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením výsledkov, fotografií a videozáznamov zo
súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícii.
Dôležité upozornenie – opatrenia pred šírením vírusu COVID-19!
Súťaž sa uskutoční v režime „Základ“.
Zároveň upozorňujeme, že počas trvania celého streleckého podujatia sú všetci jeho
účastníci povinní dodržiavať všetky opatrenia platné v deň konania súťaže.

V Novej Dedine 24. októbra 2021

Štefan Kycka, v.r.
Martin Gregor, v.r.

