Veľkoobchod ZBRANE – FRAŇO
Klub vojakov v zálohe
Nitra
Vás srdečne
pozývajú na streleckú súťaž

Grand Prix

GECO
PROPOZÍCIE
Dátum : 24.2.2018-sobota (IV. kvalifikačný pretek na Hal. Majstrovstvá Slovenska)
Miesto : Halová strelnica, Síkarská 7 Nitra-Dolné Krškany
Disciplíny : VPi 3x10, VRe 3x10

(Pravidlá 2017/18 KVvZ Nitra)

Kategórie : VPi 3x10 - muži, VPi 3x10 - dámy , VPi 3x10 MIX – manželské páry
VRe - bez kategórií
Ceny: Prví traja vecné ceny (reklamné predmety), pohár a diplom.
Riaditeľ:
Viliam FRAŇO st., majiteľ spoločnosti a predseda klubu
Hlavný rozhodca : Ing. Zuzana ŠIMEKOVÁ, A172
Jaroslav ČERMAN, B178
Predseda HK
: Ing.Vladimír GÁL, A181
Ing.Peter JUHÁS, B182
Zbrane: Vlastné, možnosť zapožičania zbraní a zakúpenia streliva priamo na strelnici,
kal. 7.62 mm-11.43 mm, min. odpor spúšte 1000 g. .
Výstroj: Odporučená voj. rovnošata, zväzová resp. športové oblečenie.
Štartovné: 6.00 EUR len pre prihlásených pretekárov. Neprihlásení (nepotvrdení)
záujemcovia nebudú mať záruku štartu ani za zvýšené štartovné na 10
Eur a ani na občerstvenie, čo nás bude veľmi mrzieť.
Občerstvenie: Pre súťažiacich zabezpečí usporiadateľ priamo na strelnici.
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Doklady:

ZP + Preukaz zbrane.

Časový rozpis: od 7: 15 - prezentácia a prebierka zbraní
7: 30 - otvorenie preteku
7: 45 - 1. zmena ( á 10 pretekárov, max. 9 zmien á 40 minút)
prípadná 9. zmena len VPi
14:30 - vyhodnotenie
Prihlášky: len písomne do utorka 19.2.2018 15:00 hod.
gal.vladimir.ing@gmail.com
p.Ing. Gál - 0904 105 414 , www.strelnica-frano.sk
Účasť prednostne pre členov SZVvZ a to do max. kapacity 90 štartových miest.
Do súťaže sú kvalifikovaní (nominovaní – neprihlasujú sa) účastníci z predošlého
kola z 17.1.2018 s tým, že nebudú kvalifikovaní toľkí z posledných miest, koľko
ďalších-nových sa prihlási a to zvlášť v VPi resp. v VRe (s výnimkou dám a členov
poriadateľského klubu). Súťaž je výberová a určená pre výkonnostných strelcov
nakoľko záujem prevyšuje kapacitu strelnice a naše súťaže sú najviac obsadzovanými.
Po uzavretí prihlášok/odhlášok bude štartová listina doplnená o prihlásených do
počtov cca 55 pištoľ resp. cca 35 revolver (spolu 90 štartov) a dňa 20.2.2018 uzavretá
a zverejnená na www.strelnica-frano.sk.
Zrušiť nomináciu/prihlášku môžete bez uvedenia dôvodu do 22.2.2018 15:00
hod. bez postihu na ďalšie štarty.
Neohlásená neúčasť bude mať za následok stop pretekára v nasledujúcom
kole/preteku.
Predajňa zbraní a poľovníckeho sortimentu: otvorená od 10:00 do 14:00 hod.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-1) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií, ak si to vyžiadajú
okolnosti podľa počtu prihlásených a obsadenosti zmien a tiež odmietnuť
záujemcov bez uvedenia dôvodu.
2) Každý pretekár je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice, používať
chrániče sluchu a ochranné okuliare (športovo strelecké okuliare-ISSF v tomto
prípade neplnia ochrannú funkciu), zúčastňuje sa súťaže na vlastnú
zodpovednosť a nie je zo strany usporiadateľa poistený.
3) V prípade preukázania „skrytých“ viacstrelov bude RK rešpektovať odporúčaný
priebežný video(foto)záznam monitorovania výstrelov od súťažiaceho.

Tešíme sa na Vašu účasť !
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