PROPOZICE
NÁZEV AKCE:

MEMORIAL ING. BOHUMÍRA KADLECE
Něco pro dědky.
DRUH SOUTĚŽE: Veřejná soutěž jednotlivců
POŘADATEL: SSK PŘELOUČ C-0092
DATUM KONÁNÍ:

sobota 14.září 2013

střelnice Přelouč GPS 50°1'46.008"N, 15°35'1.703"E.
MÍSTO KONÁNÍ:
Závod je rozdělen na 2 části
DISCIPLINA:
(v obou částech střelba obouruč povolena)
1.část: 5+ 30 ran na terč 50/20 v čase 5+ 15min
2.část: 5+ 30 ran v 5ti ranných položkách na terč 135 v čase 10s (ze
stolu)
ředitel soutěže
Jan Chaloupka
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
hlavní rozhodčí
Václav Hutla
sbor rozhodčích SSK Přelouč
zpracování výsledků Ing. Josef Krejčík
PODMÍNKY ÚČASTI:
Soutěže se mohou účastnit zájemci o střelecký sport.
Všichni musí dodržovat pravidla bezpečnosti a bezpečného zacházení se zbraní a
bezpodmínečně se řídit pokyny a povely rozhodčích.
Každý účastník startuje na vlastní riziko a je zodpovědný za škody, které způsobí.
průkaz zbraně,zbrojní průkaz, občanský průkaz
DOKLADY:
STARTOVNÉ:

100,- Kč

ZBRANĚ A STŘELIVO:
Pistole nebo revolver ráže 7.62 - .45 Služebního charakteru. Střelivo ve
schváleném civilním provedení.
Není povoleno: terčové střelivo WC, miřidla nastavitelná bez použití nářadí
HODNOCENÍ:
Pro hodnocení je základní věk střelce 50 let – k nastřílenému výsledku z obou
částí závodu se přičte bonus- za každý rok přes 50let 1 bod. Pro výpočet se
použije věk dosažený v daném roce. (Pro výpočet je jedno, jestli je datum narození
střelce 1.ledna nebo 31.prosince.) Mladší střelci se mohou závodu zúčastnit ale za
každý rok chybějící do limitu bude odečten 1 bod.
O pořadí v závodu rozhode součet bodů z obou částí závodu + bonus . V případě
rovnosti bodů o pořadí do 10. místa rozhodne nástřel v obou položkách, při další
rovnosti rozhodne nástřel v rychlopalbě, potom počet 10,9,8,7..... v rychlopalbě.
písemně s vkladem 200.-Kč do 30 min.po zveřej. výsl.
PROTESTY:
Ceny prvních 5 střelců obdrží věcné ceny dle možností
CENY:
pořadatele, diplom obdrží prvních 10 střelců, poslední střelec
obdrží věcnou cenu dle výběru pořadatele.
8.00 - 8.45 presentace
ČASOVÝ ROZVRH:
8.45 - nástup, losování
9.00 - zahájení střelby 1.směny
na střelnici před závodem, nebo na kontaktní adrese
PŘIHLÁŠKY:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí
POJIŠTĚNÍ:
lékárnička, automobilem na Lékařskou službu první pomoci
ZDRAVOTNÍ
v Přelouči, Studentská 1591; tel. 466 650 647
ZABEZPEČENÍ:
provozní doba: So, Ne, svátky
8 – 17 hodin
(Po – Pá
16 – 20 hodin)
RŮZNÉ: Závodu se mohou zúčastnit i činovníci závodu. Dalekohled je povolen po
celou dobu střelby. Před vyhlášením výsledků může uvolnit závodníka ze závodu
hlavní rozhodčí. Závodník, který bez uvolnění ze závodu odjede před vyhlášením
výsledků, ztrácí nárok na cenu. Tu obdrží závodník v pořadí na dalším místě, který
je přítomen vyhlášení výsledků. Pořadatel si vyhrazuje případné změny propozic,
které by byly oznámeny při nástupu soutěžících.
Zajištěno na střelnici
OBČERSTVENÍ:
Václav Hutla, Lohenice 81, 535 01, Přelouč
KONTAKTNÍ ADRESA:
tel. 774407461; vaclav.hutla@post.cz
Vydání propozic:

17.4.2013

Za SSK: Václav Hutla

