Strelecký klub BIATLON Predajná
Podhrádok , 976 63 Predajná

Strelecký päťboj
Malokalibrová puška, pištoľ, samopal, brokovnica,
vzduchová puška.

Predajná, strelnica Šimáň piatok 08.05.2015.
Disciplíny a predbežný časový rozpis: prezentácia strelnica Šimáň 7:00 – 8:00 hod
1.
Streľba z ľubovoľného pištoľa 50 metrov a 25 metrov - olympijsky pištoľový terč
09:00 hod, nástrel 5 min., 2 x 5 rán – 50 metrov+ 2 x 5 rán – 25 metrov (sumár bodov)
2.
Streľba zo samopalu, jednotlivé rany 50 metrov - olympijsky pištoľový terč
10:00 hod, nástrel 5 min., 2 x 5 rán – 50 metrov (sumár bodov)
3.
Streľba z ľubovoľného pištoľa COMBAC, 5 až 10 metrov v časovom limite
10:00 hod, - 7 kovových terčov + 2 olympijské malokalibrové terče (sumár bodov na kovové
terče 10 bodov za jeden zásah + počet bodov na papierové terče)
4.
Streľba z ľubovoľnej malokalibrovky 50 metrov – olympijsky malokalibrový terč
11:00 hod, nástrel 5 min., 2 x 5 rán ľah + 2 x 5 rán stoj (sumár bodov)
5.
Streľba z brokovnice na asfaltové holuby z druhého stanovištia, kruhovej strelnice –
veľká veža
11:00 hod, 10 asfaltových holubov – maximálne 20 nábojov (dvoj strely), zásah 10 bodov, pri
rovnakom počte zostrelených asfaltových holubov, poradie určia lepšie zásahy – prvý výstrel
6.
Streľba z ľubovoľnej vzduchovej pušky 10 metrov - sklopné terče ľah priemer 1,5 cm,
stoj priemer 4 cm,
11:00 hod, nástrel 5 min., 5 rán ľah + 5 rán stoj, zásah 10 bodov (sumár bodov)
Hodnotenie:
- najväčší počet bodov v každej disciplíne, odmenení prvý traja strelci, muži a ženy
- celkoví víťazi - najväčší počet, sumár bodov s absolvovaných disciplín, odmenení prvý traja
strelci, muži a ženy
Prihlášky: do 04.05.2015. s vkladom pri prezentácii 5,- €, v cene štartovného občerstvenie,
terče. Pri prihlásení pretekára vdeň pretekov je štartovné o 2,- € vyššie (7, ,-€).
Marian Kazár
manažér KB Predajná
TELEFON: 00421/905756646

