Regionálna liga Šariš – Zemplín 2014
+
Súťaž tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenského kraja
v praktickej streľbe
základné informácie:
Organizujú:
Combat Club Condor Prešov Double Alpha Combat Club Michalovce Športový Combat club JPS Snina – Humenné Športový klub polície Policajná škola Košice Športovo strelecky klub Hodkovce Sk TRITON Jesenské Prvý prešovský športový strelecký klub -

http://www.combatcondor.sk /
http://www.daccm.sk /
http://www.jpscombat.sk/
http://www.strielaj.sk/
http://sk-triton.webnode.sk/
http://ppssk.sk

Organizačný tím:
Ing. Gabriel DOBRANSKÝ
Michal HOSTOVIČÁK
Ján POHLOD
Vladimír SMOLEJ
Adrián BONK
Radovan MEŽDEJ
Andrej TÓTH
Peter SOPKO
Bystrík ZACHAR
Mgr. Annamária CSALOVÁ
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Ing. Július PRIPUTEN
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gabriel@daccm.sk
hostovicakm@azet.sk,
combatcondor@centrum.sk
vlado@combatcondor.sk
bonkservispo@gmail.com
glock7@pobox.sk
andrejtoth73@gmail.com
p2peso@centrum.sk
zachar.b@centrum.sk
triton@inmail.sk
ann.m158@gmail.com
julo.p@orangemail.sk

0905 427 540
0915 957 797
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0904 219 888
0915 990 551
0905 636 156
0907 228 834
0903 488 123
0905 314 867
0903 376 467
0908 315 215

Regionálna liga Šariš - Zemplín 2014 je otvorená liga ôsmych streleckých podujatí v
dynamickej streľbe úrovne LeveI I organizovaných podľa pravidiel IPSC, ktorú organizuje
Klub reprezentantov klubov a prebieha na strelniciach materských klubov KRKu.
Spoluorganizátormi sú aj kluby, ktoré nie sú členmi KRKu, ale majú záujem byť
spoluorganizátormi ligy Šariš – Zemplín.
Po dohode medzi radami klubov Double Alpha Combat Club Michalovce, Combat Club
Condor Prešov, ŠCC JPS Combat Club Snina a Športový klub policie Policajná škola Košice,
Športovo strelecky klub Hodkovce, SK TRITON Jesenské, Prvý prešovský športový strelecký
klub na základe dohody klubov, budú mať 5 členné družstvá možnosť zúčastniť sa otvorenej
súťaže tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenské kraja v praktickej streľbe. Teda
paralelne s ligou prebieha „Súťaž tímov o putovnú trofej klubov Východoslovenského kraja v
praktickej streľbe“ v nasledujúcich termínoch:
 27.04.2014 – 1. kolo Ligy Š – Z – Športový Combat club JPS Snina – Humenné
 25.05.2014 – 2. kolo Ligy Š – Z – ŠKP Košice
 08.06.2014 – 3. kolo Ligy Š – Z – Double Alpha Combat Club Michalovce

 13.07.2014 – 4. kolo Ligy Š – Z - Combat Club Condor Prešov
 09.08.2014 – 5. kolo Ligy Š – Z – Prvý prešovský športový strelecký klub
 30.08.2014 – 6. kolo Ligy Š – Z – SK TRITON Jesenské (pri Rimavskej Sobote)
 27.09.2014 – 7. kolo Ligy Š – Z – Strelecký klub Hodkovce
 04.10.2014 – 8. kolo Ligy Š – Z – Combat Club Condor Prešov

Jednotlivé preteky budú pozostávať minimálne z 5 streleckých situácií s minimálnym
počtom 100 rán na pretek.
Registrácia strelcov v divíziách : Standard, Production a Open bude prebiehať vždy pred
pretekom. Bližšie informácie k jednotlivým pretekom (presný počet rán, časový harmonogram,
dizajn parkúrov...) budú uverejnené v propozíciách pred každým pretekom na klubovej stránke
klubov a na stránke http://www.shootingarea.eu/, http://www.sads.sk/kalendar.
Štartovné sa stanovilo vo výške 10,- € pre registrovaných členov na stránke
http://www.shootingarea.eu/ a pre neregistrovaných členov vo výške 15,- €.
Juniori , ženy a zdravotne a telesne postihnutý štartovné na podujatiach organizovaných
Klubom reprezentantov klubov nehradia.
Interné pravidlá v rámci dohody medzi organizátormi:
Rozpočet ligy bude pozostávať zo základných príspevkov klubov 50,-€ na jeden klub.
Prostriedky z rozpočtu budú použité na nákup trofejí a cien tomboly a proviantné
zabezpečenie finálového ceremoniálu a na výrobu medailí pre kategórie Standard, Production,
Open.
Súťaž tím ov o putovnú trofej klubov Východoslovenského kraja v praktickej streľbe
základné informácie:
Súťaže sa zúčastnia max. 5 členné tímy zložené z členov jedného klubu, pričom za
výsledok tímu bude považovaný výsledok najlepších 4 členov tímu. (pozn. tím môže mať aj
menej ako 5 členov). Zloženie teamov na jednotlivé preteky bude stanovené pri prezentácii pred
začatím preteku.
Do celkového hodnotenia sa budú započítavať percentuálne výsledky jednotlivých
pretekov.
Počas súťaží smie strelec reprezentovať len jeden strelecký klub, ktorého je členom,
avšak v rôznych teamoch v rámci klubu. Toto musí byť jasné vždy pred konkrétnym kolom
ligy (… pred každým kolom do prvého výstrelu musí kapitán družstva nahlásiť zloženie
družstva Adriánovi Bonkovi, v jeho neprítomnosti Gabrielovi Dobranskému, v ich
neprítomnosti organizátorovi, ktorý nahlási výsledky Adriánovi Bonkovi, alebo Gabrielovi
Dobranskému elektronicky). Ak zloženie družstva nenahlási, považuje sa za zloženie družstva
zostava z predchádzajúceho kola, aj ak by jeden zo zostavy, alebo aj všetci chýbali.
Do celkového hodnotenia je potrebné zúčastniť sa aspoň šiestich kôl ligy z ôsmych.
Posledné kolo ligy bude hodnotené dvojnásobkom streleného percentuálneho výkonu strelca.
Víťazný tím získa pre svoj klub putovnú trofej na obdobie jedného roka.

