
 Majstrovstvá SR 
v športovej situačnej streľbe 

pre rok 2009

Termín: 3. október 2009 – sobota 
Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
Usporiadateľ: Rada športovej situačnej streľby Slovenskej republiky pri 

Slovenskom streleckom zväze
Tech. zabezpečenie: ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota 
Riaditeľ pretekov: Emil RÉTI (ŠSK MAGNUM Rim. Sobota)
Hlavný rozhodca: Antonín LEHOVEC (CKDT Poprad)
Druh súťaže: 1. Majstrovstvá SR v ŠSS pre rok 2009

2. Majstrovstvá SR v streleckom súboji 2009 
   (viď osobitné propozície) 
3. Vyhodnotenie Slovenskej ligy pre rok 2009

Počet parkúrov: 9
Min. počet rán: 141

Prihlášky a štartovné:

Prihlášky
- budú akceptované po zaplatení štartovného do 30.09.2009
- zasielajte na adresu:

ŠSZ MAGNUM, P.O.Box 90, Rim. Sobota, alebo 
E - mailom: ssk.magnum@gmail.com

Štartovné je potrebné zaplatiť do 30. septembra 2009
na účet ŠSZ MAGNUM, Č. ú.: 20235392/0200 - VÚB Rim. Sobota,

alebo poštovou poukážkou

- nominovaní členovia SSZ: 10,-  €
- nenominovaný - registrovaný člen ŠSS: 20,- €
- ostatní a  zahraniční pretekári: 30,- €

Štartovné a registrácia priamo pri prezentácii pre všetkých:  30,- €

(Kapacita  podujatia  je  obmedzená  na  max.  60 pretekárov  +  činovníci  !  Z 
uvedeného dôvodu si usporiadateľ vyhradzuje právo ukončiť prezentáciu ak bude 
tento počet naplnený a nezaprezentovať ďalších účastníkov.) 

Pravidlá: Pravidlá ŠSS a tieto propozície

Prosím NEPREHLIADNITE !!!

Na prezentácii je pretekár povinný predložiť doklad o zaplatení štartovného.

V prípade, že pretekár nepredloží usporiadateľovi doklad o zaplatení zálohy 
na účet, môže súťažiť len po uhradení jednotného štartovného vo výške 30, - €. 

P R O P O Z Í C I E



Zbrane: Podľa pravidiel ŠSS
Kategórie: Muži, ženy, seniori

(podmienka min. 5 pretekárov v kategórii)
Upozornenie: Na  strelišti  sú  všetci  účastníci  povinní  používať 

chrániče sluchu a zraku!
Bezpečnosť: Na strelnici  sa  nosí  zbraň v  puzdre  prázdna bez 

nábojov a zásobníka 
Protesty: Podľa pravidiel ŠSS s vkladom 50,- € písomne do 

rúk hlavného rozhodcu. V prípade uznania protestu 
sa vklad vráti,  ináč  prepadá  v  prospech 
usporiadateľa.

Časový rozpis 
pretekov:

08:00 - 08:50 Registrácia 
09:00 - 09:15 Zahájenie Majstrovstiev SR
09:30 - 16:00 Parkúry 1 až 9
16:00 - 17:00 Strelecký súboj
17:00 - 18:00 Vyhodnotenie

Tituly a ceny:

1. Majstrovstvá SR v Športovej situačnej streľbe pre rok 2009
Víťaz získa:
- titul: Majster SR pre rok 2009 v ŠSS
- vecnú cenu a diplom
- 3 žetóny na losovanie o zbraň spoločnosti W. A. R., s. r. o. 
  (viac info viď Propozície Strelecký súboj)

                                          
Pretekári na 2. - 3. mieste obdržia
- diplom a vecnú cenu
- 1 žetón na losovanie o zbraň spoločnosti W. A. R., s. r. o. 
  (viac info viď Propozície Strelecký súboj)

2. Vyhodnotenie ligy ŠSS za rok 2009
Víťaz získa:
- titul: Víťaz 1. Slovenskej ligy SR v ŠSS pre rok 2009 
- vecnú cenu 

Informácie:
0911241676 - Martina Banská - Tajomník ŠSZ MAGNUM
0911521321 - Emil Réti (po 16. hod) - Tajomník Rady ŠSS 
E - mail: ssk.magnum@gmail.com
Web: www.situacnastrelba.estranky.cz, www.sskmagnum.estranky.cz

Emil Réti 
Tajomník ŠSS

http://www.sskmagnum.estranky.cz/
http://www.situacnastrelba.estranky.cz/
mailto:ssk.magnum@gmail.com

