PROPOZÍCIE PRETEKOV
1. kolo regionálnej ligy Šariš – Zemplín 2012
+ Súťaž tímov o putovnú trofej klubov
Východoslovenského kraja
Dátum konania:

29. 04. 2012 ( nedeľa )

Miesto konania:

Strelnica LACKOVCE (pri Humennom) súradnice na
stránke www.jpscombat.sk v sekcii strelnica Lackovce

Usporiadateľ:

Športový Combat club JPS Snina - Humenné

Riaditeľ súťaže

Adrián BONK

Hlavný rozhodca

Alexander SZABO

Výpočtová technika

Pavol GEZO

Zdravotník

Valéria PAUKEJOVÁ

Level:

I

Počet parkúrov:

7

Min. počet rán:

114

Štartovné:

10 € ( juniori, ženy, ZŤP – zdarma )

Pravidlá:

podľa pravidiel IPSC

Divízia:

Standard, Open, (min. 5 strelcov)

Upozornenie:

Bezpečnosť podľa pravidiel IPSC. Zvláštny dôraz
kladený na chrániče zraku a sluchu - sú povinné,
manipulácia so zbraňou a strelivom.
pretekári na prvom až treťom mieste získajú medailu.

Ceny
Protesty:
Časový rozpis:

Písomne s vkladom 20 € do rúk hlavného rozhodcu,
v prípade uznania sa vklad vráti.
Prezentácia: 8:00 – 8:45 hod

Otvorenie preteku :

09:00 hod

Vyhlásenie výsledkov:

14:00 hod

Občerstvenie:

vlastné + zabezpečený bufet

Poistenie:

Vlastné poistenie. Mať preukaz poistenca

Poznámka:

preteku sa môžu zúčastniť všetci držitelia ZP
odporučený kaliber zbrane – 9 mm Luger

usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového
rozpis.
Podávanie informácií:

V priebehu súťaže budú zverejňované predbežné
výsledkové listiny.

Informácie:

Adrián BONK, +421 915 990 551
www.jpscombat.sk

Upozornenie :
Pri nepriaznivom počasí , alebo iných nepredvídaných udalostiach si usporiadateľ
vyhradzuje právo na úpravu, alebo zmenu propozícií a streleckých situácii.

Tešíme sa na Vašu účasť
Upozornenie :
27.04.2012 v piatok o 12.00 hodine, začína školenie a poučenie rozhodcov,
ktorí budú rozhodovať v priebehu ligy Šariš – Zemplín 2012.
Garantom školenie je Alexander Szabo a školenie prebehne na lesníckej chate
v lesoparku Hubková v Humennom (súradnice GPS – 48.955573, 21.927905)

Školenie potrvá do večerných hodín. Ak máte záujem prespať bezplatne na
chate, zoberte si spacáky. Kto by si želal prespať luxusnejšie, je zabezpečené
ubytovanie v Humennom v penzióne PROXIMA. Izba cca 25 EUR.
V sobotu 28.04. v do obedňajších hodinách bude školenie pokračovať a okolo 14.00 v
Lackovciach na strelnici sa rozoberú modelové a sporné situácie, ktoré sa prakticky
rozoberú a vyhodnotia.

