PROPOZÍCIE
PARDINI Slovakia on-line liga 2020/2021
Organizátor:

PARDINI SLOVAKIA s.r.o.

Technické zabezpečenie:

PARDINI Slovakia strelecký klub a PARDINI SLOVAKIA s.r.o.

Dátum konania:

1. časť od 19. 10. do 13. 12. 2020 – 8 kôl on-line
2. časť od 11. 1. do 7. 3. 2021 – 8 kôl on-line
Finále – do 31. 3. 2021, termín bude upresnený podľa aktuálnej
pandemickej situácie v roku 2021

Miesto konania:

on-line časť súťaže v klubových alebo domáckych strelniciach
Finále – Bratislava, ale miesto môže byť zmenené a bude
upresnené podľa aktuálnej pandemickej situácie v roku 2021

Pravidlá:

Súťaží sa podľa pravidiel ISSF a týchto propozícií

Druh súťaže:

On-line liga jednotlivcov
On-line kvalifikácia na Majstrovstvá zmiešaných párov, postúpi 16
najlepších z každej disciplíny

Disciplíny:

VzPi 40, VzPi 60, VzPu 40 a VzPu 60

Kategórie:

V rámci každej disciplíny jedna zmiešaná kategória bez rozdielu
veku a pohlavia, strelec si môže zvoliť disciplínu, ktorú chce
strieľať, jeden strelec smie strieľať aj VzPi aj VzPu, ale v oboch
rovnaký počet súťažných rán, strelec nesmie strieľať dve puškové
disciplíny, alebo dve pištoľové disciplíny

Účastníci:

Strelci, ktorí sa prihlásia do súťaže najneskôr do 15. 11. 2020.
Každý súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže svojou prihláškou
dáva organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov vrátane fotografie, so zverejnením výsledkov (aj zaslaného
pdf súboru) a účastníci finále dávajú svojou účasťou aj súhlas
s natočením video záznamu z priebehu finále a jeho zverejnením.

Technické informácie:

Strieľa sa na:
1) elektronické terče (odporúčajú sa terče fínskej firmy InBand,
ale nie sú podmienkou) príslušný počet súťažných rán na 10
metrov, s elektronickým výstupom výsledku v pdf formáte
2) Elektronický simulátor Scatt (podmienkou) na ľubovoľnú
vzdialenosť do 10 metrov, pri menšej vzdialenosti ako 10
metrov je nutné použiť terč redukovaný na príslušnú
vzdialenosť s elektronickým výstupom výsledku v pdf formáte
3) Papierový terč na 10 metrov, na VzPi päť súťažných rán do
jedného terča, na VzPu jedna súťažná rana do jedného terča,

papierové terče musia byť vyhodnotené pomocou mobilnej
aplikácie TargetScan, s elektronickým výstupom výsledku
v pdf formáte, fotografie terčov nebudú akceptované.
https://targetshootingapp.com/
Časový plán:

Akceptuje sa len jeden (prvý) zaslaný výsledok na každé kolo
strelený od pondelka do nedele a zaslaný najneskôr v pondelok do
9:00 hod. Výsledky zaslané po 9:00 sa započítajú do ďalšieho kola.
Ako výsledky do on-line súťaže sa môžu započítať aj výsledky
dosiahnuté na regulárnych súťažiach alebo iných on-line
súťažiach. Strelcom, ktorí sa zapoja do súťaže neskôr, nebude
umožnené započítať výsledky za kolá, ktoré nestihli odstrieľať
vzhľadom na neskoršie prihlásenie sa do súťaže.
Prvá on-line časť – 2020 rozpis:
1. kolo – 19.10. – 25. 10. 2020 - zaslať najneskôr 26. 10. do 9:00
2. kolo – 26.10. – 1. 11. 2020 - zaslať najneskôr 2. 11. do 9:00
3. kolo – 2.11. – 8. 11. 2020 - zaslať najneskôr 9. 11. do 9:00
4. kolo – 9.11. – 15. 11. 2020 - zaslať najneskôr 16. 11. do 9:00
5. kolo – 16.11. – 22. 11. 2020 - zaslať najneskôr 23. 11. do 9:00
6. kolo – 23.11. – 29. 11. 2020 - zaslať najneskôr 30. 11. do 9:00
7. kolo – 30.11. – 6. 12. 2020 - zaslať najneskôr 7. 12. do 9:00
8. kolo – 7.12. – 13. 12. 2020 - zaslať najneskôr 14. 12. do 9:00
Druhá on-line časť – 2021 rozpis:
1. kolo – 11.1. – 17. 1. 2021 - zaslať najneskôr 18. 1. do 9:00
2. kolo – 18.1. – 24. 1. 2021 - zaslať najneskôr 25. 1. do 9:00
3. kolo – 25.1. – 31. 1. 2021 - zaslať najneskôr 1. 2. do 9:00
4. kolo – 1.2. – 7. 2. 2021 - zaslať najneskôr 8. 2. do 9:00
5. kolo – 8.2. – 14. 2. 2021 - zaslať najneskôr 15. 2. do 9:00
6. kolo – 15.2. – 21. 2. 2021 - zaslať najneskôr 22. 2. do 9:00
7. kolo – 22.2. – 28. 2. 2021 - zaslať najneskôr 1. 3. do 9:00
8. kolo – 1.3. – 7. 3. 2021 - zaslať najneskôr 8. 3. do 9:00
Finále – do 28. 3. 2021 alebo podľa aktuálnej pandemickej situácie

Štartovné:

on-line časť bez štartovného, finále 20 eur

Zbrane a strelivo, terče:

Vlastné, podľa pravidiel športovej streľby

Zasielanie výsledkov:

Strelec zasiela jeden výsledok kola najneskôr v pondelok do 9:00
emailom na adresu vysledky@strelcom.sk, spolu s priloženým pdf
súborom s vyhodnoteným výsledkom. Bez priloženého pdf súboru
nebude výsledok strelcovi započítaný. Súbor exportovaný
elektronickým terčom, Scattom alebo aplikáciou Target Scan
nesmie byť dodatočne upravovaný. Pri preukázaní dodatočnej

úpravy exportovaného PDF súboru bude strelec zo súťaže
vylúčený.
Vyhodnotenie a výsledky:

Výsledky budú zverejňované priebežne po každom kole.
Súťažiacim, ktorí sa v rokoch 2017 až 2020 zúčastnili ako
reprezentanti krajiny na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách
Európy alebo Svetovom pohári v disciplíne vzduchová puška
alebo vzduchová pištoľ sa z každého výsledku odpočíta 10 bodov,
aby sa zabezpečila férovosť súťaže. Každá online časť sa
vyhodnotí osobitne tak, že sa vypočíta priemerný výsledok
z dvoch najlepších a dvoch najhorších výsledkov strelených
v každej časti.
Celkový výsledok on-line časti súťaže bude vypočítaný ako
priemer z dvoch najlepších a dvoch najhorších výsledkov
strelených v každej časti, čiže celkovo z ôsmych výsledkov v oboch
on-line častiach. Pri zhode rozhoduje celkový počet centrových
desiatok, ak sa nerozhodne tak rozhoduje najnižší započítaný
výsledok (ten kto ho má vyšší vyhráva zhodu). Ak sa nerozhodne
ani tak, rozhodne žreb. Finále sa uskutoční len vtedy, ak v súťaži
bude celkovo vyhodnotených najmenej 16 pretekárov v každej zo
4 disciplín.

Protesty:

V on-line častiach súťaže do jedného dňa po zverejnení výsledku,
ako protest sa uznáva len chyba pri zápise výsledku do
výsledkovej listiny. Vo finále protesty podľa pravidiel športovej
streľby s vkladom 20 eur, ktorý sa nevráti ak sa protest neuzná.

Odmeny a ceny:

Prví traja v každej disciplíne v každej z on-line častí dostane
diplom, medailu a vecnú cenu. Strelci, ktorí absolvujú všetkých 16
kôl, dostanú certifikát o absolvovaní prvej on-line súťaže na
Slovensku.

Finále:

Ak to umožní pandemická situácia v roku 2021, finále sa
uskutoční osobnou účasťou. Do finále sa nominuje a postúpi
najlepších 16 strelcov v každej zo štyroch disciplín. Ak sa niektorí
z nominovaných strelcov nezúčastní finále, môže na jeho miesto
nastúpiť náhradník, ktorý bude ďalší v poradí.
Kľúčom, ktorý bude zverejnený po ukončení druhej on-line časti
(aby nedochádzalo k taktizovaniu v postavení v konečnom
rebríčku), budú vytvorené zmiešané páry (jeden puškár a jeden
pištoliar), nezávisle na klube, veku alebo pohlaví, tak že jeden člen
páru bude z disciplíny 40 a druhý z disciplíny 60.
Vytvorené zmiešané páry budú strieľať 30 rán (každý člen páru)
na desatinné čísla. Po odstrieľaní 30 rán sa vyhodnotí poradie a 8
najlepších zmiešaných párov bude strieľať ďalších 20 rán (každý
člen páru) na desatinné čísla a 4 najlepšie páry budú strieľať
finále o zlato a bronz podľa pravidiel ISSF pre mixy.

Odmeny a ceny:

Prvý zmiešaný pár vyhráva vzduchovú pušku a vzduchovú pištoľ
PARDINI, diplom a medailu
Druhý zmiešaný pár vyhráva elektronický terč InBand na 50/10
metrov a elektronický terč InBand na 10 metrov, diplom a
medailu
Tretí zmiešaný pár vyhráva 2 ks elektronických trenažérov SCATT
BASIC, diplom a medailu
Štvrtý zmiešaný pár vyhráva vecnú cenu,
Všetci účastníci finále obdržia tričko, účastnícky diplom.

Prihlášky:

Zaslať emailom na adresu strelci@strelcom.sk najneskôr do 15.
novembra 2020, neskoršie prihlášky nebudú akceptované. Je
možné zaslať jedným emailom prihlášky na viacerých strelcov,
napr. z jedného klubu. V prihláške je nutné uviesť meno
a priezvisko strelca, ročník narodenia, klubovú príslušnosť,
disciplínu, ktorú bude strelec strieľať (môže byť aj VzPu aj VzPi)
počas celej súťaže, kontakt na strelca, zbraň ktorou bude strieľať,
na aký druh terča bude strieľať (elektronický, SCATT alebo
papierový terč vyhodnocovaný pomocou aplikácie TargetScan).

Upozornenie:

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené účastníkmi súťaže
počas súťaže ani za škody nimi spôsobené. Všetky autorské práva
spojené s organizáciou súťaže a prezentovaním súťaže na
verejnosti sú vlastníctvom organizátora.

Zverejňovanie:

Všetky informácie, štartovné alebo výsledkové listiny budú
zverejňované na stránkach www.strelcom.sk, www.pardini.sk
alebo inej webovej stránke vytvorenej pre potreby tejto súťaže.

Zmeny v propozíciách sú vyhradené a budú oznámene vopred.
V Bratislave dňa 15. 10. 2020
Hlavní sponzori súťaže:

Peter Mlynarčík, riaditeľ súťaže

