ČESKOMORAVSKÁ STŘELECKÁ JEDNOTA

pořádá
22. prosince 2018
na střelnici Halda Vinařice

STŘELECKOU SOUTĚŽ
jednotlivců

“VÁNOČNÍ POHODA”

Podmínkou účasti je, že každý závodník odevzdá při prezentaci zabalený
DÁREK v minimální hodnotě od 150 Kč výše.

ČESKOMORAVSKÁ STŘELECKÁ JEDNOTA
270 54 Přerubenice 22
ICO: 70875448
mail: cmsj@seznam.cz

P R O P O Z I C E VÁNOČNÍ POHODY
I. všeobecná ustanovení
Pořadatel:
ČMSJ
Termín:
22. prosince 2018
Místo:
střelnice Halda Vinařice
Podmínka účasti:
Každý závodník odevzdá při prezentaci zabalený
DÁREK v hodnotě od 150 Kč výše. Bez splnění této
podmínky nebude závodník připuštěn do závodu..
Organizační výbor
Ředitel soutěže:
Manlík Jan
Tajemní soutěže:
Petr Fiala
Hlavní rozhodčí:
Hartl Karel
Rozhodčí :
Karel Šmíd, Stanislav Voříšek
Hospodář :
Zeman Zdeněk
II. technická ustanovení
Disciplíny :

Střelba na papírový terč, vzdálenost 25 metrů
Závodník před střelbou zapíše teoretický nástřel na terč.
Poté střílí 23 ran/10 min, výsledkem je rozdíl mezi teorií a
skutečně dosaženým nástřelem. Ideálně 0.
Rána mimo kruhy – 10 bodů v neprospěch střelce.
Dalekohled povolen

Vložený závod:

Střelba na papírový terč, jedna rána. Počítá se nejlepší
zásah, který je umístěn nejblíže označeného bodu.
Sponzorsky ceny zajišťuje soukromé vinařství www.VINAŘSTVÍBOČKO.
www.VINAŘSTVÍBOČKO cz z Vrbice
Účast:
Doklady:
Přihlášky:
Startují:
Příspěvek:
Zbraně a střelivo:
Protesty:
Pojištění:
Ceny:
Doprava:
Občerstvení:
Výklad propozic:

otevřený závod
členský průkaz nebo OP, zbrojní průkaz, průkaz zbraně
e-mail cmsj@seznam.cz a na střelnici
jednotlivci
200 Kč za závod, v ceně startovného je zahrnut pro
každého soutěžícího oběd na střelnici.
.
vlastní, jsou povoleny všechny druhy pistolí a
revolverů všech ráží, max. 50 nábojů
do 30 minut po zveřejnění výsledků hl. rozhodčímu
s vkladem 100 Kč. Při kladném i záporném vyřízení
protestu bude částka projedena účastníky závodu
pořadatel nezajišťuje. Každý startuje na vlastní
nebezpečí.
podle pořadí si vybírá každý závodník
vlastní
možno zakoupit na střelnici, pro každého soutěžícího je
pořadatelem zajištěn oběd na střelnici.
náleží výhradně pořadatel

III. organizační ustanovení
Propozice závodu může pořadatel upravit podle místních podmínek
IV. časový rozpis
od 09,00 hod. prezentace
v 09,45 zahájení závodu
Vyhlášení výsledků a předání cen cca do 30 minut po odstřílení posledního
účastníka závodu.
Bezpečnostní opatření
a/
b/
c/
d/
e/

Mimo střelecké stanoviště musí být všechny zbraně nenabité, s vyjmutým
zásobníkem a zajištěné.
Střelec nesmí zahájit střelbu bez povelu.
Na stanovišti se mohou zbraně nabíjet jen na příslušný pokyn.
Rozhodčí na střelišti musí zkontrolovat střelce po ukončení střelby zda je
zbraň nenabitá a uvedena do bezpečného stavu.
Je zakázáno manipulovat se zbraní mimo vyhrazená místa.
Disciplinární ustanovení a tresty

a/
b/

Všichni střelci jsou povinni znát propozice závodu.
Při porušení pravidel může rozhodčí udělit následující tresty:
- napomenutí
- diskvalifikaci
Chyby při střelbě

a/
b/

Každá rána, kterou střelec vypálí před povelem "PÁLIT!", nebo po povelu k
ukončení střelby, se hodnotí jako chybná a přičítá se deset bodů.
Při střelbě do cizího terče se střelci, který chybu zavinil, zásahy v cizím terči
nepočítají a přičítá se deset bodů.
Závady

Nejsou uznávány, každý střelec si je odstraňuje sám tak, aby nepřekročil časový
limit.
Hodnocení a stanovení pořadí
Při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje rozstřel.
Protesty
Každý střelec, který se domnívá, že byl poškozen nebo nebyly dodrženy
stanovené podmínky může podat písemně hl. rozhodčímu s vkladem 100 Kč protest.
Tato částka propadá ve prospěch pořadatele, který je povinnen v této výši uhradit
pohoštění střelce, který protestoval.

