P R O P O Z I C E
Plechová liga 2012

NÁZEV AKCE:
POŘADATEL, MÍSTO KONÁNÍ:
TERMÍNY KONÁNÍ:

SSK PŘELOUČ; střelnice Přelouč; GPS 50°1'46.008"N, 15°35'1.703"E.

1.kolo 1.04.12
2.kolo 5.05.12
3.kolo 5.07.12

4.kolo 11.08.12
5.kolo 1.09.12
6.kolo 28.09.12

7.kolo 27.10.12
8.kolo 8.12.12

DISCIPLINA:

Souboje jednotlivců na kovové padací terče.
Hodnocení podle Pravidel uvedených níže.
Časový limit pro střelbu 15s. Počet nábojů není omezen.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel soutěže a hlavní rozhodčí: Václav Hutla,
Sbor rozhodčích: SSK Přelouč.

PODMÍNKY ÚČASTI:

ZP, průkaz zbraně, zbraně povinně uložené v opaskovém pouzdře na
straně střílející ruky. Ochrana zraku a sluchu povinná.

DOKLADY:

průkaz zbraně,zbrojní průkaz, občanský průkaz

STARTOVNÉ:

100,- Kč

(včetně jednorázového poplatku 50,-Kč za použití střelnice)

Vlastní, pistole nebo revolver služebního typu od r. 7,62 - .45
ZBRANĚ A STŘELIVO:
střelivo pro civilní použití. Odpor spouště nejméně 1,00 kp.
V jednotlivých kolech ligy bude přidělení bodů dle umístění následovně:
HODNOCENÍ:
Pořadí
body
1
25
2
22
3
20
Od 4, místa vždy každý další závodník bude mít o 1b méně než
předcházející.
Hodnocení jednotlivých soubojů podrobnosti viz níže.
Do celkového hodnocení ligy bude započítáno 5 nejlepších výsledků z 8
kol.
PROTESTY:
CENY:

PŘIHLÁŠKY
ČASOVÝ ROZVRH:

Písemně dle PSS s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřejnění
výsledků.
Střelci na 1. až 3. místě v jednotlivých závodech obdrží diplom.
Za celkové umístění budou věcnou cenou odměnění všichni
vyhodnocení střelci do 10.místa, kteří se zúčastnili minimálně
5ti kol soutěže.
Na kontaktní adrese, nebo telefonicky, případně při prezentaci.
Pozor v současné době je kapacita střelnice omezena na maximální
počet 28 závodníků. Proto se doporučuje přihlásit předem !!!!
od 8.00 h
8.45 h
9.00 h

Presentace - Přihlášky při prezentaci
nástup, losování
zahájení střelby

POJIŠTĚNÍ:

Částečné pojištění je hromadnou pojistkou ČSS jen pro členy ČSS.

ZDRAVOTNÍ
ZABEZPEČENÍ:
TECHNICKÁ A
BEZPEČNOSTNÍ
USTANOVENÍ:

lékárnička, automobilem na Lékařskou službu první pomoci
v Přelouči, Studentská 1591; tel. 466 650 647
provozní doba: So, Ne, svátky 8h – 17h (Po – Pá
16h–20h)
Každý závodník je povinen absolvovat poučení bezpečného
zacházení se zbraní a seznámit se s provozním řádem
střelnice.Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní
zásady, řídit se provozním řádem střelnice a řídit se pokyny a
povely rozhodčích. Při porušení bezpečnosti okamžitá
diskvalifikace.
Při střelbě jsou závodníci, instruktoři střelby, diváci a
rozhodčí povinni používat chrániče sluchu a ochranu očí.

RŮZNÉ:

Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic.
Rozhodčí a funkcionáři se mohou soutěže zúčastnit.

Občerstvení zajištěno.
Poplatek za jedorázové použití střelnice neplatí ti co mají zaplacený poplatek
celoroční.

Kontakt:

Václav Hutla, tel. 774407461; mail: vaclav.hutla@post.cz

Vydání propozic: 24/02/2012

Za SSK: Václav Hutla

Průběh závodu a hodnocení jednotlivých kol plechové ligy 2012
1. Před započetím bude provedeno losování jen v případě, že nebude proveden
závod systémem KAŽDÝ S KAŽDÝM.
2. Při počtu do 10ti závodníků bude závod proveden systémem 2x každý
s každým. Všechny dosažené body se v konečném hodnocení sčítají.
3. Při počtu do 20ti závodníků, bude závod proveden systémem každý
s každým. Startovní pořadí v rozpisu soubojů přiděluje organizátor
soutěže zapsáním závodníků do rozpisu v pořadí dle presenční listiny.
4. Při větším počtu než 20 závodníků do 22 závodníků, bude závod proveden
dvoufázově. Závodníci vylosují čísla a dle vylosovaného čísla budou
rozděleni na lichou a sudou základní skupinu.
V každé základní skupině pak proběhnou souboje každý s každým. Na
základě výsledků soubojů v základních skupinách budou vytvořeny dvě nové
skupiny:
Finálová skupina a Skupina o další umístění.
Finálová skupina – složená z 1. poloviny závodníků (s lepším
výsledkem)každé základní skupiny.
(Při lichém počtu závodníků v základní skupině bude do finálové skupiny
postupovat větší polovina.) Souboj každý s každým, výsledky ze základní
skupiny se nepočítají.
Skupina o další umístění - složená z 2. poloviny závodníků (s horším
výsledkem) každé základní skupiny. Souboj každý s každým, výsledky ze
základní skupiny se nepočítají.
Celkové pořadí v kole ligy se určí dle pořadí ve finalové skupině a za
závodníky z finálové skupině se umístí závodníci ze skupiny o další
umístění dle pořadí umístění v této skupině.
Bližší informace viz vnořený dokument na konci souboru.
5. Při účasti více, než 22 závodníků bude závod proveden dvoufázově, jako
je uvedeno v bodu 4. s tím rozdílem, že lepší skupina v druhé fázi bude
semifinálová. Pro závod budou použity zkrácené rozpisy.
Mezi prvními čtyřmi v semifinálové skupině pak bude finále systémem
každý s každým.
6. Střelba bude provedena na velké kovové Poppery umístěné ve stejné
vzdálenosti od palebné čáry. Vzdálenost terčů od palebné čáry bude ve
vzdálenosti 15 m až 25 m od palebné čáry. Sestavy terčů obou závodníků
jsou postaveny zrcadlově. KAPITÁNÍ nejblíže k sobě, při pádu padají
zkříženě přes sebe.
Pořadí zasažení terčů: 1. až 3. libovolně, KAPITÁN poslední.
7. Provedení disciplíny je z pouzdra.
Na povel „Nástup!“ nastoupí závodník na přípravnou čáru na své
vylosované nebo určené střelecké stanoviště. Rozhodčí zaujmou svá místa
pro řízení střelby.
Na povel „K terčům! si závodník zvedne terče do pohotovostní polohy a
zkontroluje je, případně seřídí.
(Závodník je zodpovědný za správné postavení a seřízení svých terčů.
Proto nespadnutí terče po zásahu nelze reklamovat.)
Po zvednutí kovových padacích terčů nastoupí závodník na palebnou čáru,
která je totožná s čárou přípravnou.
Na povel „ Připravit“ si závodník
a) nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle,
b) vyndá zbraň z pouzdra,
c) může si krátce vyzkoušet zamiřování (tuto činnost musí však vždy
ukončit mířenou ránou jistoty),
d) vloží do zbraně zásobník, nebo u revolveru náboje a zbraň uloží do
pouzdra,
e) zaujme střeleckou polohu a připaží – paže volně podél těla.
Řídící střelby dotazem „ Připraven?“ zjišťuje, zda je závodník připraven
k plnění disciplíny.
a) pokud je závodník k plnění disciplíny připraven, neodpovídá,
b) pokud není ještě připraven, odpoví „Nejsem připraven!“,
c) jestliže závodník odpoví “Nejsem připraven!“, tak rozhodčí od tohoto
okamžiku za 30 vteřin vydá povel „Konec přípravy!“.
Na povel „Pozor!“ očekává závodník startovní povel.
Na povel signál timeru, nebo „Start!“, nebo jiný dohodnutý povel,
závodník vytasí zbraň z pouzdra, u pistole natáhne závěr a bez dalšího
povelu samostatně zahájí střelbu na terčovou sestavu.

Po splnění stanoveného úkolu a povelech „Stop! Palbu zastavit!“ a
„Vybít! K prohlídce zbraň!“ závodník:
a) okamžitě zastaví střelbu,
b) vyndá zásobník ze zbraně, /z revolveru vyhodí nábojnice/
c) vybije zbraň bezpečným směrem,
d) drží ji bezpečným směrem připravenu ke kontrole rozhodčím,
e) po prohlídce zbraně dá mířenou ránu jistoty,
Na povel „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník uloží zbraň a zásobníky zvlášť
do pouzdra.
Rozhodčí na palebné čáře může vydávat i jiné povely s ohledem na zniklé
situaci.
Poznámka: Při nespadnutí zasaženého terče nemá závodník nárok na
opakování. Taktéž při závadě na zbrani nebo vybavení po startovním
signálu nemá závodník nárok na opakování.

8. HODNOCENÍ SOUBOJŮ
Hodnocení soubojů organizuje tříčlenná soubojová hodnotící komise, která
jej vyhodnotí bezprostředně po jeho skončení.
Zapisovatel vyzve dle stanoveného rozpisu účastnické subjekty
soubojového turnaje k provedení disciplíny. První vyzvaný subjekt
nastupuje vždy vlevo, druhý vpravo.
Výsledek souboje se vyhlásí ve stejném pořadí jako při nástupu
k souboji.
Výsledek souboje, který komise vyhlásí veřejným výrokem, se stanoví na
základě poměru bodů, které jsou vyjádřením počtu zasažených terčů
jednotlivými subjekty, přičemž jeden zasažený terč = 1 bod. ( Příklady:
3:4, 2:3, 2:4, 3:1, 2:3 atd.)
Pokud se komise na výsledku souboje nedohodne, hlasuje. Výrok komise o
výsledku souboje je konečný a nelze se proti němu odvolat, ani podat
protest.
Vítěz: Vítězem souboje se stává ten subjekt, který dříve zasáhne všechny
terče, nebo který zasáhne více terčů. Souboj může skončit i nerozhodně.
Je-li však KAPITÁN jedním ze soupeřů řádně v pořadí zasažen, souboj
skončit nerozhodně nemůže.
Zasažením KAPITÁNA ve správném pořadí jedním ze soupeřů, dosažením
časového limitu, nebo vystřelením všech nábojů, pokud je jejich počet
stanoven, souboj končí. Rozhodčí ukončí souboj povelem „STOP“, „Palbu
zastavit“, nebo zvukovým signálem. Soupeřům se pak počítá výsledek
dosažený do této doby. Vystřelení nábojů na stojící terče v reakční době
po skončení souboje se toleruje.
Zasažení cizího KAPITÁNA:
je-li zasažen ve správném pořadí(poslední) soupeřem je platné, jako by
jej zasáhl závodník sám.
je-li zasažen ve špatném pořadí a soupeř se přizná - výsledek se anuluje
a souboj se opakuje. (Poznámka: Kapitáni soupeře nejsou zastíněni
kontrolními zástěnami. Doposud, když došlo k takovéto situaci, vždy se
závodník zachoval sportovně a přiznal se k chybě. Věříme, že tomu tak
bude i nadále.)
Při střelbě na kovové padací terče se za zasažený považuje terč, který
padne do vodorovné polohy, nebo na vodorovnou podložku položenou na
zemi. Za dříve zasažený terč se považuje ten, který viditelně dříve
padne do vodorovné polohy. Každý terč zasažený střelou vypálenou v rámci
časového limitu, pokud je tento přesně stanoven, se hodnotí a to i
tehdy, když do vodorovné polohy padne po skončení tohoto limitu.
Každý střílející subjekt musí nejprve zasáhnout základní skupinu terčové
sestavy a jako poslední musí střílet na KAPITÁNA. Porušení této zásady
znamená 0 bodů pro daný subjekt v souboji. Soupeř získá tolik bodů,
kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu.
Zasáhne-li, (respektive bude-li se to závodník,nebo hodnotící komise
domnívat) závodník terče ve správném pořadí, ale KAPITÁN dopadne do
vodorovné polohy viditelně dříve než některý z terčů na pozici 1 až 3,
pak se závodníkovi započítá 0 bodů.

Spadne-li terč do vodorovné polohy po povelu ke startu zjevně před
prvním výstřelem, souboj se opakuje.
Po prvním výstřelu se již všechny terče, které spadly považují za
zasažené a hodnotí se v pořadí, ve kterém spadly.
Zasáhne-li jeden ze subjektů vedoucí terč mimo pořadí po skončení
souboje, počítá se mu tolik bodů, kolik terčů zasáhnul do okamžiku
ukončení souboje. Subjekt není trestán, neboť v okamžiku zasažení
vedoucího terče souboj již skončil.
Jestliže se jeden ze soupeřů nedostaví do 2 minut na střelecké
stanoviště od okamžiku kdy k tomu byl vyzván rozhodčím, nebude souboj
střílet. /obdrží hodnocení 0/ Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá
tolik bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu.
Jestliže bude zjištěno, že některý subjekt po prohlášení o připravenosti
ke střelbě má páskováno větší množství nábojů, než je stanoveno, dostane
za tento souboj 0 bodů. Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá tolik
bodů, kolik terčů zasáhne ve stanoveném časovém limitu. Jestliže bude
daný subjekt opakovat tento přestupek, bude diskvalifikován.
Každý střílející subjekt bude diskvalifikován, jestliže prokazatelně
vystřelí více nábojů než je stanoveno,hrubě poruší bezpečnostní
opatření, nebo kázeň.
Jestliže některý střílející subjekt bude diskvalifikován škrtnou se ve
skupině všechny jeho výsledky se všemi soupeři.
9. Určení pořadí při rovnosti bodů:
Pořadí v kole soutěže:
Zásadou určení pořadí mezi závodníky při rovnosti bodů je vzájemný
rozstřel-souboj na jednoho poppera na 2 vítězné souboje, přičemž po
každém souboji se střídá strana. Vítězem rozstřelu je ten, kdo dosáhne
rozdílu vítězství dvou soubojů. (Např: 2:0; 3:1; 4:2, atd.)
Rozstřel se provede vždy, kdy může závodník získat, nebo ztratit body
z pořadí v kole.
Rozstřel se neprovádí, v základní postupové skupině, jestliže výsledek
rozstřelu nemůže ovlivnit zařazení do lepší, nebo horší skupiny.
Celkové pořadí v soutěži 2012:
V případě rovnosti bodů na 1. až 5. místě rozhoduje je vzájemný
rozstřel-souboj na jednoho poppera na 2 vítězné souboje, přičemž po
každém souboji se střídá strana. Vítězem rozstřelu je ten, kdo dosáhne
rozdílu vítězství dvou soubojů. (Např: 2:0; 3:1; 4:2, atd.)
Na dalších místech o pořadí rozhoduje postupně následující:
- dosažení lepšího umístění v některém kole ze všech kol soutěže,
kterých se závodník zúčastnil
- při dosažení stejného umístění v některém kole, kdo vícekrát tohoto
umístění dosáhl
- porovnání dalšího místa umístění, atd až do porušení rovnosti.
- V případě, že nebyla rovnost porušena, budou závodníci umístěni na
stejném pořadí. Další číslo v pořadí se pak vynechá.

Rozpisy 21 a 22
startujících.xls

Rozpisy 23 až 28
startujících.xls

