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                          Slovak Airgun Field Target Association 

                                         Slovenská Vzduchovková Field Target Asociácia  

 

Propozície 1. a 2. ligovej súťaže Field Target 2017,  Šoporňa 
 

Klub organizujúci súťaž: FT- HFT Klub Šoporňa  
 
Zámer súťaže: 
1. 1. a 2. kolo oficiálnej ligovej súťaže  Field Target asociácie SAFTA pre rok 2017 
2. Príjemnou a súťažnou formou propagovanie súťažnej disciplíny FT pre širokú verejnosť 
 
Dátum súťaže: 11 - 12.03.2017 (sobota, nedeľa) 
Miesto konania súťaže: Šoporňa, areál hotela Relax Inn 
GPS suradnice : 
48°13'50.64"N  
17°49'28.13"E 

Financovanie súťaže:  člen SAFTA:       senior 10 €/súťažiaci,    junior 0 €/súťažiaci 
                                       nečlen SAFTA:   senior 15 €/súťažiaci,    junior 0 €/súťažiaci 
                                        
 
Súťažiaci ktorý sa doteraz nezúčastnil žiadnej FT súťaže, čiže je na FT súťaži prvý krát má 0 € štartovné.  
 
Časový harmonogram: (11.03.2017) 
od 08:00 do 09:30 nástrel zbraní  
od 08:00 do 09:30 registrácia súťažiacich 
od 09:35 do 9:50 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami, zahájenie súťaže 
od 10:00 do 14:00 priebeh 1. ligovej súťaže Field Target 
od 14:00 do 15:00 obed a organizátori vyhodnotia súťaž 
od 15:00 voľný program 
 
Časový harmonogram: (12.03.2017) 
od 08:00 do 09:30 nástrel zbraní  
od 08:00 do 09:30 registrácia súťažiacich 
od 09:35 do 9:50 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami, zahájenie súťaže 
od 10:00 do 14:00 priebeh 10. ligovej súťaže Field Target 
od 14:00 do 15:00 obed a organizátori vyhodnotia súťaž 

 
Technické zabezpečenie: 
Kategórie súťažiacich: 
PCP/PCA/CO2 bez obmedzenia kalibru ( cal.177 cal.22 cal.25) 
Pružinovky bez obmedzenia kalibru       ( cal.177 cal.22 cal.25) 
 
Počet dráh: 
Celkom 25 dráh. Celkový počet sklopných cieľov je 50 ks. Je určených 25 stanovíšť s 2 ks sklopnými cieľmi. Súťaž 
absolvuje v 1 kole, teda celkovo každý strelec odstrieľa 50 sklopných terčov rozložených náhodne vo vzdialenostiach od 
9m do 50m podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu FT. 
 
Bodovanie: 
Podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre FT. 
1.) Zásah killzóny a sklopenie sa cieľa po výstrele – 1 bod. 
2.) Nesklopenie  terča po výstrele – 0 bodov. 
Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 50. 
 
Protest: Do 10 min. od ukončenia súťaže s vkladom 15 € do rúk organizátora. Pri neoprávnenom proteste prepadá 
vklad organizátorovi. 
 
Informácie a kontakty: 
Za SAFTA -  František Hulač  

 


