
ŠPORTOVO - STRELECKÝ KLUB MAGNUM 

Rimavská Sobota 

organizuje  

4. kolo  

1. Slovenskej streleckej ligy v Športovej situačnej streľbe 

STEEL CUP 
(8. ročník) 

 

Dátum: 12. október (sobota)  

Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM, Rimavská Sobota 

Match direktor: EMIL RÉTI    Range master: EMIL CIRBUS 

Počet stage: 8  

Min. počet rán: 97 / 194 - pri dvojitom štarte ! 

Poznámka: Pretekár, ktorý má záujem o väčší počet rán ako 97 má možnosť dvojitej 

registrácie a dvojitého štartu na preteku. Za každú registráciu sa platí osobitné 

štartovné. Vo výsledkovej listine sa pretekárovi počítajú obidva výsledky osobitne - 

akoby súťažili dvaja pretekári. Do hodnotenia 1. Slovenskej ligy v ŠSS sa počíta len 

lepší výsledok.  

Štartovné:  

10 € (prihlásený pretekár, ktorý zaplatí štartovné do 8.10.2013 na č. ú.: 20235392 / 0200, 

VÚB Rim. Sobota, o platbe prosím informujte usporiadateľa E-mailom, alebo cestou SMS: 

0911 241 676 !) 

20 € (pri registrácii v deň preteku) 

Kapacita strelnice: max. 70 pretekárov - po naplnení kapacity, bude ďalšia registrácia 

zastavená a ďalší pretekári budú môcť byť registrovaní len so súhlasom organizátora za zvýšené 

štartovné. Priebežný zoznam registrovaných pretekárov bude zverejnený na:  

http://www.sskmagnum.estranky.cz/ 

Pravidlá: Pravidlá Športovej situačnej streľby a tieto propozície. Pri „steel cupe“ o výsledku a 

umiestnení pretekára rozhoduje celkový čas, ktorý pretekár dosiahol, vrátane penalizácie. 

Penalizácia za neskórovanie - nezostrelenie terča - alebo procedurálnu chybu (PT) je + 10 sek. 

Časový rozpis: 

Registrácia:   08:00 - 08:55 (na strelnici) 

Zahájenie preteku:  09:10 - 09:20 

Parkúry 1 - 8:  09:30 - 17:00 

Prestávka:  17:00 - 17:30 

Vyhodnotenie: 17:30 - 18:00 

Kategórie: muži, ženy, juniori, seniori budú hodnotení ak bude  min. 5 pretekárov v kategórii 

Súťažné divízie: podľa pravidiel ŠSS (Basic, Open) 

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 !!! Účasť účastníkov je na vlastnú zodpovednosť a náklady 

vysielajúcej zložky. 

Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 50 € najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov, 

alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. 

Informácie: E - mail: ssk.magnum@gmail.com, Emil Réti - 0911 521 321 (do 16:00 hod) 

Web: www.sskmagnum.estranky.cz   www.situacnastrelba.estranky.cz 

Občerstvenie: Bufet zabezpečený s obmedzeným sortimentom priamo na strelnici. 

Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu ako aj úpravy pravidiel a 

podmienok ak si to bude situácia vyžadovať. O zmenách a doplnkoch budú pretekári 

informovaní na nástenke, alebo priamo na brífingu.   

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 

 

Emil RÉTI (Predseda ŠSK MAGNUM Rim. Sobota) 
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