Propozície streleckej súťaže Vzduchová pištoľ: VzPi 20 muži a ženy
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti a zamestnanci FEI STU, FIIT STU a členovia SK STU

Mikulášska strelecká súťaž

Názov:

Podľa vlastného výberu súťažiaceho,
v dňoch pondelok až streda v období od 19.11. 2018 do 5.12. 2018

Termín konania
súťaže:
Usporiadateľ:
Miesto:

Strelecký klub STU Bratislava
Klubové priestory SK STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava, suterén blok „A“
Ing. Ferdinand VAVRÍK

Riaditeľ súťaže:
Rozhodcovia:

Riadiaci streľby:

Mgr. Michal ĎURIAN, Ing. Rudolf KOTRUSZ, Peter JANATA,
Bc. Miroslav KUBÍK, Matej BARÁT

Hlavný rozhodca:
Hodnotenie:

Časový rozpis:

Miroslav BELAN
Hodnotí sa kategória muži aj ženy spoločne.
Streľbu vyhodnotia Riadiaci streľby, prípadné protesty zapíšu súťažiaci na rub terča a tie
posúdi aj vyhodnotí Hlavný rozhodca.
Pondelok

10:00 až 13:00 – Ing. Ferdinand VAVRÍK
15:00 až 19:00 – Ing. Ferdinand VAVRÍK, Mgr. Michal ĎURIAN

Utorok

17:00 do 19:00 – Ing. Rudolf KOTRUSZ

Streda

10:00 až 13:00 – Matej BARÁT, Bc. Miroslav KUBÍK
15:00 až 17:00 – Peter JANATA

V prípade vyššieho záujmu, rozšírime možnosť zúčastniť sa súťaže aj na dni: štvrtok a piatok
Vykonávací predpis:

Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby a týchto propozícii
Zbrane: Pištoľ vzduchová klubová TAU 6 alebo TAU 7, prípadne vlastná s možnosťou
streľby v súlade s §55 ods.11 zákona 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde energia

Zbrane a Strelivo:

Streľba:

strely na ústí hlavne nepresahuje 14 J.
Strelivo: Diabolo klubové, prípadne vlastné
1x 3 výstrely nástrelné do terča + 4 x 5 výstrelov do terča súťažne, na vzdialenosť 10 m
(SPOLU: 23 výstrelov v časovo určenom rozmedzí 20 min.)
Strelecká súťaž je bez nutnosti úhrady štartovného aj poplatkov.
Zapožičanie strelnej vzduchovej zbrane: Bez poplatku
Strelivo Diabolo v počte 23ks: Poskytuje súťažiacim klub zdarma

Štartovné a poplatky:

Terče v počte 5ks (1x nástrel + 4x súťažné): Poskytuje súťažiacim klub zdarma
Podanie protestu je možné do 10 min. po vyhodnotení streľby Riadiacim streľby: Bez
poplatku (Strelec protest zapíše na rub terča a podpíše, následne odovzdá Riadiacemu
streľby; Protest bude postúpený Hlavnému rozhodcovi, ktorý vec posúdi a vyhodnotí).

Ceny:

Ceny pre jednotlivé poradia:
1. Multifunkčný vreckový nožík + ručne vyrobené stolné hodinky + 25 výstrelov
z guľových strelných zbraní na strelnici pre guľové strelné zbrane Vysoká pri
Morave (poplatky na strelnici + zbrane + terče zabezpečí a poskytne SK STU
výhercovi zdarma):
 pištoľ Margolin cal. 22,
 revolver KORA cal. 38,
 samonabíjacia guľovnica SA58 cal. 7,62x39
2. Multifunkčný vreckový nožík + ručne vyrobené stolné hodinky + Dámska toaletná
voda INFINITE MOMENT
3. Multifunkčný vreckový nožík + ručne vyrobené stolné hodinky + Pánska toaletná
voda JUST PLAY FOR HIM
4. Napaľovacie DVD disky 4,7GB bal. 25ks
5. Košeľa pánska, veľkosť 40
6. Ovievač na AA baterie 1,5 V
7. Zápisník A5

Zverejnenie
výsledkov súťaže a
odovzdanie cien:

Zákon o ochrane
osobných údajov:

8. Samolepky na CD a DVD
9. Minirádio
Cena pre náhodne vylosovaného strelca – ručne vyrobené nástenné hodiny, vyrobené
a venované Miroslavom Belanom.
Ceny do súťaže venovali: Peter JANATA, Miroslav BELAN, Bc. Gabriel KLOTTON,
Ing. Ferdinand VAVRÍK
Na Mikulášskom posedení členov SK STU a pozvaných hostí dňa 6.12.2018, v priestoroch
klubu (miesto konania súťaže). Výsledky budú následne zverejnené:
o na nástenke SK STU v klubových priestoroch
o na nástenke SK STU, umiestnenej na prízemí prechodovej chodby medzi blokmi B
a C FEI STU
o na internetovej stránke SK STU
o na portáli Facebooku SK STU
V prípade, ak výherca neprevezme cenu dňa 6.12.2018, bude možné prevziať cenu do konca
roka 2018 u Hospodára SK STU Petra Janatu v kanc. C-03 blok C na FEI STU v čase od
08:00 hod. do 15:00 hod.
Účastník súťaže dáva SK STU súhlas so spracovaním osobných údajov, za účelom
preukázania nákladov vynaložených na realizáciu súťaže kontrolným orgánom. SK STU
sa zároveň zaväzuje, že osobné údaje účastníkov súťaže bude evidovať iba pre vlastnú
potrebu v lehote ktorú upravuje legislatíva SR.

