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LIGA STOLEŤÁKŮ 2008
pětikolová střelecká liga dvojic - stoleťáků
Pořadatelé:

Střelecký klub Zruč nad Sázavou
Combat Kladno
SSK 0092 Přelouč
Českomoravská střelecká jednota
SSK Borovany

Organizační výbor: Přemysl Liška (ředitel), Jaroslav Jůn, Václav Hutla, Martin Šťastný ,Miroslav
Berný,Vladimír Uhlík(tajemník)
Závody:
1. 3. Libušín
23. 3. Přelouč
26. 4. Libušín
17. 5. Zruč n. S.
1. 6. Borovany ( u Českých Budějovic)
11.10. Zruč nad Sázavou (zároveň Mistrovství ČR)
Do ligy jsou hodnoceny tři nejlepší dosažené výsledky (včetně věkové bonifikace)
dvojice, jejíž složení se nesmí měnit
Začátky jsou jednotné v 9 h.
Hlavní rozhodčí bude určen po dohodě s pořadatelem každého závodu z následujícího seznamu:
Jiří Dvořáček, Karel Hartl, Pavel Kejda, Jan Kremláček, Přemysl Liška , Jan Hanzal
Druh soutěže: Závody 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.
Technická
ustanovení:
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!
Každý z pěti závodů se skládá ze tří společně hodnocených disciplín:
1. Cíl:
mezinárodní pistolový 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
Čas:
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.
Nástřel:
3 nástřelné do libovolného (vlastního) terče - 3 min.
Poloha:
Vstoje bez opory.
Závady:
Po odstranění závady pokračuje střelec ve střelbě - čas určí rozhodčí.
Hodnocení:
Každý účastník závodu odstřílí všechny disciplíny. Ke konečnému součtu nastřílených
bodů před závodem přihlášené 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 v závodě se hodnotí
součet posledních položek, pokud bude opět rovnost, tak součet předposledních
položek. Hodnotí se jen dvojice, nikoliv jednotlivci.

Startovné:

Dvojice 200 Kč za každý závod. Pořadatel každého závodu odevzdá 20 %
z vybraného startovného Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou, který z těchto
prostředků pořídí ceny pro závěrečné vyhlášení výsledků ligy.

Přihlášky u pořadatelů jednotlivých závodů před závodem a v den konání závodu přímo na střelnici
do vyčerpání kapacity. Pro účast na MČR budou mít přednost dvojice, které se zúčastnily závodů ligy.
Celkové
hodnocení:

Do celkového hodnocení Ligy stoleťáků 2008 se každé dvojici počítají tři nejlepší
výsledky z šesti závodů, a to jako součet dosažených bodů včetně věkové bonifikace
Při rovnosti výsledků rozhoduje výsledek na MČR, event. dále zpětným počítáním
výsledků dvojice z jednotlivých závodů.

Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů bude provedeno bezprostředně po závodě, dále případně
na webových stránkách pořádající organizace a v každém případě průběžně na webových stránkách
Střeleckého klubu Zruč n. S. Vyhlášení celkových výsledků Ligy stoleťáků 2008 bude provedeno
bezprostředně po MČR na střelnici SK Zruč n. S. a poté na webových stránkách tohoto klubu
(www.volny.cz/sk.zruc).

