
ŠSZ MAGNUM – klub športovej streľby 
Rimavská Sobota

organizuje 1. kolo regionálnej súťaže 
v mierenej streľbe 5 + 30 rán

Dátum: 21. august 2011 (nedeľa) 
Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
Štartovné: 3,- Euro (registrovaný člen ŠSK Magnum so zaplatenými členskými poplatkami) 

 5,- Euro (ostatní záujemcovia o súťaž ) 
Zbrane a munícia:  Vlastné,  v prípade  záujmu  vieme  na  mieste  streľby  zabezpečiť  pod  dohľadom 

inštruktora za poplatok:
1. Malorážnu zbraň Margolín ráž 5,6 mm - a strelivo (35 ks): 7,- Eur 
2. Veľkorážnu zbraň (ČZ vz 85 ráž 7,65 mm - a strelivo (35 ks): 10,- Eur 

Účasť: Otvorená súťaž pre záujemcov o streľbu z radov verejnosti
Terče: Nekryte ležiaca figúra s kruhmi – klasický vojenský terč č. 4
Vzdialenosť terčov: do 25 metrov
Zbrane: 1. malorážne - ráž 5,6 mm

2. od ráže 6,35 a vyššie, bez rozdielu kategórií a dĺžok hlavní 
3. historické zbrane – bez rozdielu, 13 rán bez nástrelu v čase do 15 min. Do 
súťaže sa počíta 10 najlepších zásahov.

Poznámka: Pretekár môže súťažiť vo viacerých streleckých divíziách za predpokladu, že 
uhradí štartovné za účasť v nich.

Čas na streľbu: Nástrel do 3 min. - od povelu k zahájeniu streľby
súťažná položka 15 rán do 10 min. - od povelu k zahájeniu streľby

Systém streľby: Strieľa sa v dvoch položkách 
1. Položka 5 nástrel + 15 rán do súťaže 
2. Položka 15 rán do súťaže 

Mieridlá: otvorené ! 
Pomôcky: Používanie ďalekohľadov pretekármi na palebnej čiare je povolené
Pravidlá: Pravidlá UIT, SSZ a tieto propozície
Hlavný rozhodca: Emil Réti 
Ostatní rozhodcovia: budú delegovaní na mieste
Časový rozpis: Registrácia 11:30 – 12:30

Zahájenie preteku: 13.00 – 13.30
Pretek 13:30 – 15:00 - 1. Strelecká položka
Vyhodnotenie 16:00 – 17:30 - 2. Strelecká položka

17.30 vyhodnotenie súťaže
Max. počet účastníkov: 50 (po ukončení registrácie už nebude možná dodatočná registrácia !!!)
Kategórie: Bez rozdielu pohlavia, kategórie muži, ženy, seniori, mládež – za podmienky 

minimálne 5 pretekárov v kategórii
Súťažné divízie: 1. malorážne zbrane a 2. veľkorážne zbrane
Ceny: Pretekári na 1. až 3. mieste získajú diplom
Bezpečnosť: Všetci  účastníci  sú  povinní  rešpektovať  pokyny  usporiadateľov  a  používať  počas 

preteku  ochranu  zraku  a sluchu  v priestoroch  streľby  !!!  Účasť  účastníkov  je  na 
vlastnú  zodpovednosť  a vlastné  náklady.  Na  strelnici  je  prísny  zákaz  používania 
alkoholických nápojov !!!

Protesty: Písomne  do  rúk  RM  s vkladom  10,-  Eur najneskôr  do  30  min.  po 
zverejnení výsledkov, alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka.

Informácie: E-mail: ssk.magnum@gmail.com
Web: www.sskmagnum.estranky.cz

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny – prípadné zmeny budú oznámené na zahájení preteku, alebo na 
palebnej čiare a vyvesené na informačnej tabuli na strelnici.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
Emil RÉTI - 0911 521 321

Predseda ŠSK MAGNUM Rim. Sobota

Splatné pri registrácii 
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