INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Slovenská sekcia, územná úradovňa IPA Piešťany
Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany
tel. 00421 915429999
ipapiestany@centrum.sk

IPA - cup 2014
Vážený priatelia IPA.
Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky v combat streľbe o Pohár IPA PIEŠŤANY, ktorý
organizuje Územná úradovňa IPA Piešťany v spolupráci zo strelnicou a športovým klubom
„LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch.
V rámci rozširovania priateľských vzťahov medzi členmi IPA a občianskou verejnosťou sa
tešíme na priateľské stretnutie v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany.
Zasielame Vám propozície k preteku a veríme, že naše pozvanie prijmete.
Hlavný usporiadateľ :

I.P.A. Sekcia Slovenskej republiky, územná úradovňa Piešťany
a Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch.

Riaditeľ turnaja:

Ing. Pavel Maťák

Dátum konania :

5. 4. 2014

Miesto konania :

Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch

Program súťaže:

4. 4. 2014

od 14.00 hod. príjazd, ubytovanie

Prezentácia :

5. 4. 2014

od 8.45 - 9.00 hod. na strelnici, losovanie poradia

Zahájenie súťaže :

5. 4. 2014

o 9.10 hod.

Rozpis preteku:

5. 4. 2014

od 9.25 hod. začiatok 1. preteku - parkúr
od 12.00 hod. začiatok 2. preteku
od 15.30 hod. vyhodnotenie a krátke posedenie

Doprava :

Pre zahraničných pretekárov po dohode transfer z letiska
Podmienky súťaže

Družstvo:

strieľajúci 3 pretekári

Štartovné:

na mieste pri prezentácii platí družstvo 70 EUR. V cene je štartovné,
symbolický prenájom strelnice, občerstvenie, poháre pre prvé tri
mužstvá, troch jednotlivcov a upomienkové predmety.

Podmienky súťaže:

Domáci pretekár strieľa z vlastnej zbrane kal. 9mm, dva zásobníky.
Zahraničnému pretekárovi bude zbraň zapožičaná /ČZ 75/. Strelivo
9mm Luger pokiaľ možno vezmite zo sebou, 3x50ks.
Strieľa sa na uzatvorenej halovej strelnici, strelnicu, fotografie a
výsledkové listiny predchádzajúcich ročníkov možno nájsť na
adrese: www.strelnicalaila.sk .
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Vyhodnotenie súťaže
Vašu prihlášku prosím odošlite najneskôr do 25. 3. 2014. V prihláške uveďte požiadavky na
ubytovanie (počet osôb a nocí). Izby sú vybavené kúpeľňou s WC, ľadničkou, TV. Ubytovanie je
možné zabezpečiť aj na viac dní podľa dohody, hotel nájdete na www.hotelpiestany.sk
Môžete ju zaslať poštou, alebo e-mailom na adresu :
Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovenská republika
Kontakt :

mob. telefon: 00421 915429999,
e-mail: ipapiestany@centrum.sk
Platby za ubytovanie budú účastníci hradiť pri prezentácii.

Individuálne platby pre účastníkov :
-

ubytovanie 1 osoba/noc
ubytovanie 1 osoba/noc
ubytovanie 1 osoba/noc

3 lôžková izba
2 lôžková izba
2 lôžkový apartmán

10 EUR
13 EUR
16 EUR

Možnosť individuálneho doobjednania, raňajok, obedov a večerí v mieste
ubytovania pre ubytovaných aj neubytovaných pretekárov a hostí.
Program pobytu ubytovaných účastníkov:
Piatok

od 16.00 hod.

- príchod jednotlivých účastníkov
- ubytovanie účastníkov turnaja

od

- voľný program podľa dohody

4. 4. 2014 -

Sobota

5. 4. 2014 -

Nedeľa

6. 4. 2014

18.00 hod.

9.30 - 10.30 hod.

- odchod účastníkov
odchod ubytovaných účastníkov

Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na stretnutie u nás.
SERVO PER AMIKECO
Vedúci územnej úradovne I.P.A.
Piešťany

