PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

DRUH SOUTĚŽE:

POŘADATEL:
DATUM KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
DISCIPLINA:

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

PODMÍNKY ÚČASTI:

STARTOVNÉ:
ČAS:
NÁSTŘEL:
POLOHA:
ZÁVADY:
HODNOCENÍ:

PROTESTY:

Střelecká soutěž dvojic – Stoleťáci 100
I. Ročník
Jedná se o závod dvojic (žen, mužů), kde je podmínkou
celkové stáří dvojice min. 100 let dosažené v den konání
závodu. Dvojice může být smíšená (muž + žena), všechny
jsou hodnoceny společně v jedné kategorii
ČSS SSK PŘELOUČ
C-0092

25.března 2007
střelnice Přelouč
Závod se skládá ze tří společně hodnocených částí:
1. Cíl: mezinár. pistol. terč 50/20; Vzdálenost: 25 m
obouruč, případně jednoruč; Počet nábojů: 10
2. Cíl: nekrytě ležící figura s kruhy; Vzdálenost: 25 m
obouruč, případně jednoruč; Počet nábojů: 10
3. Cíl: mezinárodní figura s kruhy; Vzdálenost: 25 m
jednoruč; Počet nábojů: 10
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
PHK-

Václav Hutla
Přemysl Liška
Přemysl Bulíček, Josef Merta

Zbrojní průkaz a průkaz zbraně.Do soutěže budou připuštěny
samonabíjecí pistole od ráže 7,62 mm s délkou hlavně do 5
palců(127 mm) včetně.Revolvery a náboje 38 Spec.+ 357
Magnum jsou zakázány.Dalekohled je povolen, spotter
nikoliv!
200,- Kč za dvojici
Střílí se na terče č. 1 a 2 v uvedeném pořadí souvisle 10
min. Poté se střílí na terč č. 3 v čase 5 min.
3 nástřelné do libovolného(vlastního) terče - 3 min.
Vstoje bez opory
Po odstranění závady pokračuje střelec ve střelbě - čas
určí rozhodčí.
Každý účastník soutěže odstřílí všechny disciplíny. Ke
konečnému součtu nastřílených bodů dvojice se připíše
tolik bodů, o kolik součet věku dvojice přesahuje 100 let
(např.: nastříleli 220+246 = 466 bodů, součet věku 67+48 =
115 let. Výsledek 466+15 = 481 b. Při rovnosti bodů dvojic
se hodnotí součet posledních položek, pokud bude opět
rovnost, tak součet předposledních položek. Hodnotí se jen
dvojice, nikoliv jednotlivci.
písemně dle PSS s vkladem 100.-Kč do 30 min.po zveřejnění
výsledků.

ČASOVÝ ROZVRH:

do 8.30 h
9.00 h

PŘIHLÁŠKY:

Před závodem přímo na kontaktní adrese, v den konání
závodu přímo na střelnici do vyčerpání kapacity

ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ:
RŮZNÉ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

OBČERSTVENÍ:
Kontaktní adresa:

Vydání propozic:

presentace
zahájení střelby 1. směny

Střelnice se nachází za městem Přelouč u silnice směr
Klenovka.
Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by
byly oznámeny při nástupu soutěžících.
Zajištěno na střelnici
Václav Hutla, Lohenice 81, 535 01, Přelouč
tel. 777 613 822, mail : vaclav.hutla@post.cz
za SSK- Václav Hutla

