SSK Junior Chropyně, p.s.
ve spolupráci s

Sportovní klub mládeže JUNIOR Chropyně, z.s.

pod záštitou města Chropyně

PROPOZICE
střelecké soutěže

„Velká cena Chropyně 2018“
__________________________________________________________________
Pořadatel:

SSK Junior Chropyně p.s. ve spolupráci se
Sportovní klub mládeže JUNIOR Chropyně z.s.

Datum konání:

3. listopadu 2018

Místo konání:

Tělocvična TJ Chropyně, Hanácké náměstí Chropyně

Disciplína:

VzPu30, VzPu40, VzPu60, VzPi40, VzPi60, SH1

Kategorie soutěže:

muži + junioři+senioři, ženy+juniorky+seniorky, dorostenci,
žáci do 12-ti let, žáci do 14-ti let

Startovné:

120 Kč/závodník za disciplínu. Splatné při prezentaci

Ředitel soutěže:

Marin Střecha

Tajemník soutěže:

Dimitrij Arm

Hlavní rozhodčí:

Ing. Petr Mrázek A-1459

Časový plán:

od 8:00 do 11:00 hodin prezentace závodníků, v 8,30 zahájení
soutěže a nástup na první směnu.
Přestávka mezi směnami 20 min. Počet směn dle počtu
přihlášených účastníků.
Vyhlášení výsledků předpokládáme přibližně ve 14,00 hod.

Podmínky účasti:

Členové ČSS, AVZO a ostatních organizací provozujících
sportovní střelbu, po předložení platných dokladů. Účast na
soutěži na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.

Odměny:

První 3 závodníci z každé disciplíny obdrží diplom, vítěz pak
pohár. Prvních 5 závodníků z každé kategorie obdrží věcnou
cenu. Při účasti méně než 7 závodníků v kategorii se kategorie
pro hodnocení slučují.

Zbraně a střelivo:

Vlastní dle pravidel sportovní střelby

Protesty:

Do 20 minut po zveřejnění výsledků soutěže s vkladem
500,-Kč, písemně do rukou hlavního rozhodčího. Při uznání
protestu se vklad vrací.

Techn. zabezpečení:

K dispozici je 25 terčových zařízení pro střelbu vleže nebo
vstoje.
Střílí se na posuvné terče - VzPu po 1 ráně do terče a VzPi po
2 ranách do terče. Střelecká stanoviště jsou vybavena
podložkami pro střelce a stolem. Stojany na dalekohledy nejsou
k dispozici. Puškové disciplíny jsou hodnoceny na desetiny,
pistolové disciplíny na celá čísla.

Pojištění:

Pořadatel je pojištěn pojistkou ČSS, č. 85-59901818-6.

Zdravotní zajištění:

Nemocnice Kroměříž a ZZS Kroměříž

Občerstvení:

Zajištěno v prostorách konání soutěže na náklady účastníků.
V dosahu 200 metrů restaurace „RACEK“

Přihlášky do soutěže:

Písemně pomocí formuláře na webu skmjunior.cz, písemně na
e-mail registrace@skmjunior.cz do 30. 10. 2018.

Informace:

Martin Střecha, tel. 775716757
e-mail: info@skmjunior.cz
Veškeré informace a případné změny naleznete na stránkách

www.skmjunior.cz
Sponzoři:

Ortika a.s.
výrobce ortopedicko protetických pomůcek
www.ortika.cz
sponzor soutěže

Kazeto spol. s r.o.
Tradiční výrobce kufrů, kufříků a úložných boxů
www.kazeto.cz
sponzor cen pro vítěze
MPO Trade, s.r.o.
Tradiční český výrobce matrací
www.mpo-matrace.cz
sponzor cen pro vítěze

