Datum soglasja: 1.3.2019

KPS DELTA
MD GREGOR AUGUŠTIN

Soglasje za izvedbo
1. tekmovanja POKALNEGA PRVENSTVA SZPS 2019
PIŠTOLA/REVOLVER

S tem soglasjem se dovoljuje organizacija 1.tekme PP PIŠTOLA/REVOLVER SZPS, ki bo potekala 15.3,16.3 IN
17.3.2019 na strelišču KPS DELTA v organizaciji KPS DELTA.
Posredovan načrt prog je v skladu z veljavnimi pravili IPSC, s čimer dobi soglasje NROI.
Tekmovanje bo tako štelo za pokalno prvenstvo SZPS 2019 za pištolo/revolver.
Tekmovanje bo obsegalo 7 strelskih prog, organizator pa mora upoštevati veljavna strelska pravila in
Tekmovalni sistem v letu 2019.
Soglasje bo dokončno potrjeno po pregledu strelskih prog, ki ga bo opravil glavni sodnik ali njegov namestnik,
delegat zveze, na strelišču samem. Po zaključenem tekmovanju mora glavni sodnik podati pisno poročilo NROI. To
poročilo je podlaga za dokončno verifikacijo nivoja tekmovanja. Direktor tekmovanja bo g.Gregor Auguštin
Tekmovanja se smejo udeležiti le strelci z opravljenim varnostnim izpitom in letno tekmovalno licenco SZPS
(registrirani tekmovalci, člani SZPS).

RM: Rok Štupar
ARM:Dejan Čadej
SO: Damijan Pesek

PETEK OB 16H

ROK ŠTUPAR (RM)
JURIJ KUMER

SOBOTA OB 09H

ROK ŠTUPAR (RM)
BOŠTJAN PAVLIČ
BORUT KRALJ
MARTIN ZORAN
DARKO HEBERLE

NEDELJA OB 09H

DEJAN ČADEJ (ARM)
JURIJ KUMER
JANKO BOŽIČ
TOMAŽ BATIČ
ROBERT ČERNIGOJ

Opozorilo: Na tekmovanju po sklepu predsedstva SZPS ne bo dovoljeno nastopanje tekmovalcem v maskirnih
oblačilih!
Tekmovalci, ki jim je to prva tekma nivoja II po opravljenem varnostnem izpitu naj na to opozorijo ob prijavi!
Tekmovalci morajo imeti opremo ustrezno tekmovalni skupini, v katero so se prijavili. V primeru, da bo po zaĆetku
tekmovanja sodnik opazil nasprotno bo tekmovalec, v skladu s pravili, prestavljen v odprto skupino. Glavni sodnik je dolžan
potrditi en izvod uradnih rezultatov, organizator pa je dolžan uradne rezultate nemudoma v elektronski obliki
poslatisekretarju SZPS na elektronski naslov sekretar@ipsc.si , v roku 7 dni pa poslati kopije potrjenih uradnih rezultatov
vsem
klubom, Ćlanom SZPS, katerih Ćlani so se tekmovanja udeležili.

DVC, Čadej Dejan

