PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

Klu bov é ko ndi čn í z áv od y r ok 200 9

DRUH SOUTĚŽE:

soutěž jednotlivců III. Kategorie

POŘADATEL:
MÍSTO KONÁNÍ:

ČSS SSK PŘELOUČ C-0092
střelnice Přelouč

TERMÍNY KONÁNÍ:
DISCIPLINA:

1. kolo 07.02.
2. kolo 07.03.

3. kolo 23.05.
4. kolo 27.06.

5. kolo 04.07.
6. kolo 07.11.

7. kolo 05.12.

SP30+30/Or
SP30/Or;
VStP15+15/Or VStP15/Or
Čas pro mířenou střelbu 4 min/10ran, (6 min./15ran)

MPu10+10+10

(v leže + v kleče + v stoje)

(Malorážová puška ráže 5,6LR, otevřená mířidla, nebo dioptr,
bez napínáčku) Celkový čas pro střelbu 15 min., terč 135,
135R. nebo terč pro malorážku
Poznámka: Časy pro střelbu, pokyny pro průběh závodu Pu, Pi mohou být v jednotlivých
kolech operativně měněny. Změny budou střelcům oznámeny nejpozději při nástupu.
KATEGORIE:

jednotná, bez rozdílu VT

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Výbor SSK; Funkcionáři závodu budou určeni před zahájením.
Každý účastník provádí přípravu, výměnu a úklid terčů
Členství ČSS SSK 0092 Přelouč, KVZ Pardubice, O.K.Corral.
Účastníci jsou zodpovědní za případně způsobené škody.

PODMÍNKY ÚČASTI:

Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem střelnice.
DOKLADY:

průkaz zbraně,zbrojní průkaz

STARTOVNÉ:

0 ,- Kč; může být v průběhu roku změněno

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Vlastní

HODNOCENÍ:

v souladu s PSS, střelci Or(obouruč) jsou hodnoceni společně
s ostatními. Při střelbě Or (obouruč) nelze přiznat výkonnost.
třídu.
Hodnocení v „polovičních disciplínách“ SP30/Or a VStP15/Or
bude samostatně provedeno, jen v případě budou-li nejméně 3
závodníci střílet tuto(tyto) poloviční disciplínu(y).

PROTESTY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění
výsledků.
Ceny nejsou vypsány.

CENY:
ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.30 h
8.30 - 8.45 h
9.00 h

POJIŠTĚNÍ:

Částečné pojištění je hromadnou pojistkou ČSS jen pro členy
ČSS.

ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na Lékařskou službu první pomoci
v Přelouči, Studentská 1591; tel. 466 650 647
provozní doba: So, Ne, svátky
8 – 17 hodin
(Po – Pá
16 – 20 hodin)

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic, které by byly
oznámeny při nástupu soutěžících. Občerstvení není zajištěno.

Kontakt:

Václav Hutla, tel. 774407462

Vydání propozic: 27.1.2009

Presentace - Přihlášky při prezentaci
nástup, losování
zahájení střelby 1.směny

Za SSK: Václav Hutla

