Plán súťaží
Streleckého klubu TRITON
rok 2020
 Klubové súťaže
Pištoľ

Puška :

08.05.2020 (ŠSS) (Anka, Bandi, Igor)
13.06.2020 + PCC (IPSC) (Bandi, Trnka, Backa)
05.09.2020 + PCC (IPSC) (Igor, Gaspi, Štefan Sz.,)
24.10.2020 + PCC (ŠSS) (od 13:00 hod.) (Št.Varga, Jenci)

Sniper :

28.03.2020 (IPSC)(Igor, Gaspi, Štefan Sz.,)
25.04.2020
30.05.2020 (ŠSS) (od 13:00 hod) (Stanley, Kozlík) 30.05.2020
19.09.2020 (ŠSS) (Bandi, Lacike)
29.08.2020
14.11.2020 (ŠSS) (Št.Varga, Jenci)
10.10.2020

Súťaže začínajú v uvedené dni od 09:00 hodiny, výnimkou je termín v súťaži „puška“ dňa 30.05.2020, kedy súťaž
začne od 13:00 hod., podľa uvedenia v pláne. Súťaže v disciplínach „pištoľ“, „PCC“ a „puška“ budú prebiehať v zmysle
platných pravidiel IPSC, resp. ŠSS, podľa uvedenia v pláne a pre súťažiacich budú vyhodnocované v každej disciplíne po
ukončení súťaže. V prípade účasti najmenej troch strelcov, aj v samostatných kategóriách – junior (do 21 rokov), muži, ženy
(do 50 rokov), senior (nad 50 rokov), super senior (nad 60 rokov), pričom rozhodujúcim je dosiahnutý vek v roku súťaže.
Výsledky budú zverejnené na webovej stránke klubu. Členovia SK TRITON budú v súťažiach organizovaných SK TRITON
v rámci klubových súťaží, vyhodnotení aj samostatne a výsledky sa im započítajú do klubovej súťaže. Členovia SK TRITON
budú celoročne vyhodnotení s cenami na Valnom zhromaždení. Na každej samostatnej súťaži budú podmienky na
jednotlivých parkúroch – stage upresnené brífingom rozhodcov. Získanie výkonnostnej triedy členmi SK TRITON pre krátku
guľovú zbraň bude možné na súťažiach usporiadaných v dňoch 08.05.2020 a 24.10.2020. Súťaž dňa 24.10.2020 bude
ukončená nočným parkúrom.

 Súťaže organizované SK TRITON v rámci klubových súťaží


POHÁR starostu obce Jesenské 8.ročník

– 08.05.2020 o 09:00 hodine

 Ostatné súťaže organizované SK TRITON





Mierenka
Súťaž „Brokovnica“
ČZ vs. Ostatní
Záver roka 2020

–
–
–
–

14.03.2020
27.06.2020
03.10.2020
19.12.2020

o 09:00 hodine
o 09:00 hodine
o 09:00 hodine
o 09:30 hodine

(Bandi, Tóčik, Trnka)
(Bandi, Trnka)
(Anka, Bandi, Igor)

(trojboj „ pištoľ + puška + brokovnica“)

 Klubové brigády
04.04.2020, 05.04.2020, 18.04.2020, 19.04.2020 – o 09:00 hodine

Základné pravidlá a podmienky pri klubových streleckých súťažiach
Pištoľ : Pravidlá podľa IPSC, resp. ŠSS, zbraň – samonabíjacia pištoľ, alebo revolver od kal. 7,62 mm
PCC : Pravidlá podľa IPSC
Puška : Pravidlá podľa IPSC, resp. ŠSS, zbraň – samonabíjacia puška od kal. .223 – puškové strelivo
Súťažné divízie (v prípade min. 3 súťažiacich ) : Open (zbraň s optikou),
Standard (zbraň bez optiky)
Sniper : Zbraň do kalibru .22, povolená optika na zbrani, opora zbrane, streľba na max. 50 m
Brokovnica : Zbraň – samonabíjacia brokovnica, opakovacia brokovnica, broková kozlica, resp. dvojka
Súťažné divízie – podľa typu zbrane (v prípade min. 3 súťažiacich)
Mierenka : Pravidlá podľa SSZ, resp. ISSF, zbraň – krátka guľová zbraň bez rozdielu druhu a typu, bez
optických mieridiel
Súťažné divízie (v prípade min. 3 súťažiacich ) : malorážna zbraň (do kal. 7,62 mm)
veľkorážna zbraň (od kal. 7,62 mm vrátane)
V klubových súťažiach členovia SK TRITON štartovné neuhrádzajú, ostatní pretekári uhrádzajú štartovné, o výške
ktorého rozhodne predstavenstvo. V ostatných súťažiach organizovaných SK TRITON o výške štartovného rozhodne
predstavenstvo. Pri vstupe na strelnicu Streleckého klubu TRITON so zbraňou, je každý povinný na požiadanie správcu
strelnice predložiť k nahliadnutiu platný zbrojný preukaz, preukaz zbrane s ktorou na strelnicu vstupuje a člen SK TRITON aj
platný členský preukaz.

Predstavenstvo SK TRITON

