PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

Pře lou čs ké po pp ery

DRUH SOUTĚŽE:

Veřejný závod

POŘADATEL:

SSK PŘELOUČ
18.

TERMÍN KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

C-0092

7. 2009

střelnice Přelouč v případě většího počtu závodníků možno postavit stavy pro
3 dvojice

DISCIPLINA:

Velkorážní pistole služební
souboj
sada

2jednotlivců na padací terče
2x3 poppery+kapitán

počet nábojů na souboj – 5ks
start a konec souboje stanoven zvukovým signálem
timeru – čas 15s
ostatní zde neuvedené podle pravidel SVZ
KATEGORIE:

ORGANIZAČNÍ
VÝBOR:

I.

Muži, ženy do r. nar.1959

II.

Senioři – nar. po r.1959

Ředitel závodu

Václav Hutla

Hlavní rozhodčí

Josef Merta (Přemek Bulíček)

Výsledky

ing. Josef Krejčík, ing. Josef Gajdušek

TECHNICKÁ
OBSLUHA:

Členové SSK, KVZ 1 a O.K.Corral

PODMÍNKY ÚČASTI:

Střelci se zůčastní závodu na vlastní zodpovědnost
Použité zbraně budou předloženy ke kontrole při prezentaci
Každý závodník bude seznámen s provozním řádem střelnice a
propozicemi závodu pří nástupu před zahájením závodu.

DOKLADY:

průkaz zbraně,zbrojní průkaz

STARTOVNÉ:

Členové SSK 0092, KVZ 1 Pardubice a O.K Corral 50K,
ostatní 80K

ZBRANĚ A STŘELIVO:

Pistole nebo revolver služebního typu ráže 7,62 - .45, min odpor
spouště 1 360 g, střelivo povolené civilní provedení

HODNOCENÍ:

Podle počtu střelců budou vylosovány skupiny po 6-ti
startujících, ve kterých se utká každý s každým. Do dalšího kola
postoupí první polovina střelců s největším počtem získaných
bodů.
Bodové hodnocení – vítěz souboje obdrží 4b. + 1bod bonus
tj. Vítěz 5 bodů, poražený max 3 body
-poražený za každý terč 1 bod
Pokud nebude sražen ani na jedné straně kapitán-tj dojdou oběma
střelcům náboje, započítá se do hodnocení oběma střelcům 1 bod
za každý sražený terč.
Střelci, kteří nepostoupí přímo ze skupin mohou nastoupit do
oprav- budou vylosováni do 6tičlenných skupin, ze kterých
postoupí opět polovina střelců s největším počtem bodů

Dále závod pokračuje K.O. systémem, budou sestaveny dvojice
podle získaných bodů – 1 s posledním, 2 s předposledním....
Vítězem se stáne střelec který vyhraje finále.

Vlastní zařazení střelců a provedení závodu bude upřesněno podle
počtu přihlášených závodníků
PROTESTY:
CENY:

písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění
výsledků.
Diplomy pro 4 nejúspěšnější účastníky v každé kategorii
věcné ceny dla možností pořadatele

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.30 h
8.30 - 8.45 h
9.00 h

PŘIHLÁŠKY:

Při prezentaci

ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ:

lékárnička, automobilem na polikliniku v Přelouči

RŮZNÉ:

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

Kontakt:

Václav Hutla, tel. 774407461

Vydání propozic:

Presentace
nástup, losování
zahájení střelby 1.směny

Za SSK: Václav Hutla

