
Klubové preteky v roku  2013

základné informácie:

Organizuje: Športový Combat club JPS Snina – Humenné -  http://www.jpscombat.sk/

Organizačný tím: 

Adrián BONK                        kontakt:  bonkservispo@gmail.com,            0915 990 551
Radovan MEŽDEJ          kontakt: glock7@pobox.sk,  0905 636 156

+ je vítaný každý, kto pomôže ...

Klubové preteky v roku  2013 budú pozostávať minimálne z ôsmych streleckých podujatí 
(klubových kôl) v praktickej streľbe úrovne LeveI I organizovaných podľa pravidiel IPSC v 
termínoch, ktoré určí vedenie klubu a zverejní minimálne 7 dní pred pretekom na stránke klubu. 
Spravidla sa bude klubové kolo organizovať vždy v poslednú nedeľu v mesiaci. Avšak tento termín 
sa môže skrížiť s pretekmi iných podujatí (ligové kolá), takže sa budú prekladať na nedeľu pred, 
alebo po ligovom kole. V prípade, že sa klubový pretek skríži s kolom ligovým u nás v 
Lackovciach, bude sa ligové kolo považovať súčasne aj za klubový pretek, avšak vyhodnotenie sa 
bude robiť v rámci klubu (reprezentanti klubu a ostatní členovia).

Už dnes vieme že to bude v v dvoch prípadoch a to :

1.   kolo -  28.04.2013 – Lackovce, Humenné, (JPS Snina - Humenné)

3.   kolo -  02.06.2013 – Lackovce, Humenné, (JPS Snina - Humenné)

Jednotlivé preteky budú pozostávať z minimálne z 2 streleckých parkúrov s celkovým 
minimálnym počtom 50 rán na pretek.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Registrácia strelcov bude prebiehať vždy pred pretekom najneskôr do 14.30 hod., kedy bude 

aj vydávané, strelivo podľa pomeru počtu strelcov, ku množstvu streliva. 
Po rozdelení streliva nemá nikto nárok namietať, ak nebol prítomný pri registrácii strelcov.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Výška štartovného: 0,- €, 

Strelci zbierajú počas celého roka z každého kola percentá, ktoré sa premieňajú na body. Na konci 
roka sa urobí celkové vyhodnotenie 

(reprezentanti klubu budú hodnotení zvlášť a začínajúci strelci takisto zvlášť).

Celkoví víťazi budú odmenení medailou, pričom pre zahrnutie do celkového hodnotenia je 
potrebné zúčastniť sa aspoň piatich kôl z ôsmich. Posledné kolo ligy bude hodnotené dvojnásobkom 
streleného percentuálneho výkonu strelca.
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