PROPOZICE
Malá odstřelovačka
Liga 2020
Pořadatel:
Termín soutěže:

Místo soutěže:

Sportovní střelecký klub Lazce
I. Kolo
II. Kolo
III. kolo
IV. kolo
Finále

21.3.2020
2.5.2020
30.5.2020
19.9.2020
17.10.2020

Lazecká střelnice Olomouc

Organizační výbor: hlavní rozhodčí -

Účast:

Luděk Mather

velitel střelnice -

Josef Petrůj

organizační výbor –

Pavel Urban

Podmínkou účasti je platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Popis disciplín:
100m nástřel neomezený počet ran čas 4min.
Ostatní disciplíny na 100 a 50 m budou určeny před zahájením I. kola
Počet ran mimo nástřel – 100 ks
Všechny disciplíny se střílí vleže.
Vzory terčů na jednotlivé položky budou zveřejněny před závodem na střelnici.
Hodnocení:
Pořádají se 4 kola + finále. Každému střelci se započítají 2 lepší výsledky +
výsledek finálového závodu. Vítězem ligy se stane závodník, který ve dvou
počítaných turnajových kolech ligy a finále získá nejvíce bodů.
Při rovnosti bodů rozhodne o celkovém pořadí nejlepší dosažený výsledek
ve finále, nebo v případě absolutních výsledků jejich větší počet.

Registrace:

na adrese: spravce@lazeckastrelnice.cz
v kanceláři správce střelnice

Protesty:

písemné, po zaplacení poplatku 500,- Kč

Zdravotní zabezpečení:

Záchranná Služba Olomouc

Příležitostný příspěvek:

400,- Kč

Pojištění:

individuální

Strava:

V ceně startovného je káva nebo čaj, nealko nápoj a oběd.

Výbava střelců:

každý účastník soutěže má své vlastní vybavení

ZBRANĚ A POVOLENÉ VYBAVENÍ:
Vlastní, jednoranné, opakovací nebo samonabíjecí, ráže pouze .22LR, bez omezení hmotnosti, doplňků
(mimo zákonem zakázaných). Povolené jsou veškeré úpravy a ladění, které však nesmí mít vliv na snížení
bezpečnosti zbraně. Jeden střelec nemůže střílet více zbraněmi.
Je zakázáno během závodu na zbraň cokoli přidávat či nějakou její část odebírat – střelec celou soutěž
střílí se stejnou konfigurací, jakou má na první disciplíně.
Zbraň musí být vybavena fixním či variabilním puškohledem.
Po celou dobu soutěže je povoleno používat pozorovací dalekohledy.
Prezentace:

08.00 – 08.45 hod

Zahájení závodu:

08.45 hod – nástup, poučení a vydání pokynů

Ukončení soutěže: do 45 minut po ukončení střelby.
Závěrečná ustanovení:
Každý účastník soutěže je povinen řídit se propozicemi soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a termínu soutěže.
Každý účastník soutěže je povinen přísně dodržovat bezpečnostní opatření při
střelbě a při pohybu na střelnici.
Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí, a zodpovídají za jimi
způsobenou škodu.
Bezpečnostní opatření:
na palebné čáře se soutěžící budou řídit pokyny velitele střelnice, nebo jím určené osoby.
Na střelišti je zákaz kouření!!!

V případě většího počtu zásahů v terči než byl stanoven pravidly, se odebírá nejlepší zásah za každý
zásah navíc. Kdykoliv během závodu mohou rozhodčí provést namátkovou kontrolu zbraní.

Propozice schválil:
hlavní rozhodčí: Luděk Mather

